


MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2003/2004)

PRESIDENTE

1° VICE-PRESIDENTE

2° VICE-PRESIDENTE

1° SECRETÁRIO

2° SECRETÁRIO

3° SECRETÁRIO

4° SECRETÁRIO

1° SUPLENTE DE SECRETÁRIO

2° SUPLENTE DE SECRETÁRIO

3° SUPLENTE DE SECRETÁRIO

4° SUPLENTE DE SECRETÁRIO

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

JOÃO PAULO CUNHA - PT - SP

INOCÊNCIO OLIVEIRA - PFL - PE

LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB - PE

GEDDEL VIEIRA LIMA - PMDB - BA

SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

NILTON CAPIXABA - PTB - RO

CIRO NOGUEIRA - PFL - PI

GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

WI LSON SANTOS - PSDB - MT

CONFÚCIO MOURA - PMDB - RO

JOÃO CALDAS - PL - AL



CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 1, DE 2003-CN

Autoriza a execução de contrato por meio de recursos do Orçamento Fiscal
de 2002 eventualmente inscritos em restos a pagar e da dotação consignada no Orçamento
Fiscal da União para 2003, no subtítulo n° 26.784.0237.5750.0015 - Construção de Eclusas de
Tucuruí - No Estado do Pará, da Unidade Orçamentária 39.252 - DNIT.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da

União para 2003 (Lei n° 10.640, de 14 de janeiro de 2003) no âmbito do subtítulo n° 26.784.02437.5750.0015
- Construção de Eclusas de Tucuruí - No Estado do Pará, da Unidade Orçamentária 39.252 - DNIT, para a
execução do Contrato n° 9/98-MT.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput se estende aos recursos eventualmente inscri
tos em restos a pagar relativos ao Orçamento Fiscal da União para 2002 (Lei n° 10.407/2002), no subtítulo nO
26.784.0237.5750.0015 - Construção de Eclusas de Tucuruí - No Estado do Pará, da Unidade Orçamentária
n° 39.252 - DNIT.

Art. 2° O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do
contrato mencionado no art. 1°, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1°, da
Constituição Federal, em caso de identificação de novos indícios de irregularidades graves, nos termos do art.
87, § 5°, da Lei n° 10.524, de 27 de julho de 2002 (LDO/2003}.

Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado

Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 2, DE 2003-CN

Autoriza a execução de contratos relativos à dotação consignada no Orça
mento Fiscal da União para 2003 nos subtítulos 26.782.0220.2834.0051 - Restauração de Ro
dovias Federais no Estado do Mato Grosso e 26.782.0220.2841.0051 - Conservação Preventi
va, Rotineira e Emergencial de Rodovias no Estado do Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a executar os contratos da 11 a Unidade de
Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (11 a UNIT/DNIT)
nOs PD/11-014/01, PD/11-019/2001, PD/11-020/2001, PD/11-021 /2001, PD/11 - 022/2001 e
PD/11-027/01 e o decorrente do Processo Licitatório Pr-2215/01 com os recursos do Orçamento Fiscal
da União de 2003 (Lei n° 10.640/2003) nos subtítulos n° '26.782.0220.2834.0051 - Restauração de Ro
dovias Federais no Estado do Mato Grosso e n° 26.782.0220.2841.0051 - Conservação Preventiva, Roti
neira e Emergencial de Rodovias no Estado do Mato Grosso.

Art. 2° O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos re
cursos mencionados no artigo anterior, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo
em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1°, da Constituição Federal,
até o dia 30 de novembro de 2003.

Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 3, DE 2003-CN

Autoriza a execução no âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal
da União para 2003, no subtítulo n° 20.607.0379.1836.0173 - Implantação de Projetos de Irri
gação - Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe no Estado do Piauí, da Unidade Orça
mentária n° 53.204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos inscritos em restos a pagar relativos

ao Orçamento Fiscal da União para 2002 (Lei n° 10.407/2002) no subtítulo n° 20.607.0379.1836.01 
Implantação de Projetos de Irrigação - Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe no Estado do Piauí, da
Unidade Orçamentária n° 53.204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOS), para a exe
cução do Contrato n° 42/87.

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da
União para 2003 (Lei n° 10.640/2003) no âmbito do subtítulo 20.607.0379.1836.0173 - Implantação de Proje
tos de Irrigação - Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe no Estado do Piauí, da Unidade Orçamentária
53.204 - DNOCS, para a execução do Contrato n° 42/87.

Art. 3° O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do
contrato mencionado no art. 1°, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1°, da
Constituição Federal, em caso de identificação de novos indícios de irregularidades graves, nos termos do art.
87, § 5°, da Lei n° 10.524, de 27 de julho de 2002 (LDO/2003)

Art. 4° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo b seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 4, DE 2003-CN

Exclui do Quadro VII, anexo à Lei n° 10.640, de 14 de janeiro de 2003, o Pro
grama de Trabalho n° 26.782.0233.3766.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na
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BR-101, no Estado do Rio Grande do Sul- Divisa SC/RS - Osório.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica excluído do Quadro VII, anexo à Lei Orçamentária para 2003 (Lei n° 10.640, de 14 de

janeiro de 2003), o Programa de Trabalho 26.782.0233.3766.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na
BR-1 01, no Estadodo Rio Grande do Sul - Divisa SC/RS - Osório.

Art. 2° este decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 5, DE 2003-CN

Exclui do Quadro VII, anexo à Lei nO 10.640, de 14 de janeiro de 2003, o Pro
grama de Trabalho n° 26.782.0233.5727.0005 - Adequação de Trechos Rodoviários no Corre
dor Mercosul - BR-101/SC - Palhoça - Divisa SC/RS - cuja funcional, na LOA/2003, é
26.782.0233.1208.0101.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica excluído do Quadro VII, anexo à Lei Orçamentária para 2003 (Lei n° 10.640, de 14 de

janeiro de 2003 - LOA/2003), o Programa de Trabalho n° 26.782.0233.5727.0005 - Adequação de Trechos
Rodoviários no Corredor Mercosul- BR-101/376/SC - Divisa PRlSC - Palhoça - cuja funcional, na LOA/2003,
é 26.782.0233.1208.0101.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 2003-CN

Exclui do Quadro VII, anexo à Lei n° 10.640, de 14 de janeiro de 2003, o Pro
grama de Trabalho n° 26.782.0233.5727.0001 - Adequação de Trechos Rodoviários no Corre
dor Mercosul- BR-101/376/SC - Divisa PR/SC - Palhoça.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Fica excluído do Quadro VII, anexo à Lei Orçamentária para 2003 (Lei n° 10.640, de 14 de
janeiro de 2003), o Programa de Trabalho n° 26.782.0233.5727.0001 - Adequação de Trechos Rodoviários no
Corredor Mercosul- BR-101/376/SC - Divisa PR/SC - Palhoça.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1 - ATA DA 176a SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 1a

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52a

LEGISLATURA, EM 10 DE SETEMBRO DE 2003

I - Abertura da sessão

1\ - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

111- Leitura do expediente

AVISOS

W 776/03- Do Senhor José Dirceu de Oli
veira E Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, encaminhando
a Mensagem nO 356/03 ..

W 819/03 - Do Senhor José Dirceu de Oli
veira E Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, encaminhando
a Mensagem n° 377/03 ..

OFíCIOS

N° 2.0270/03 - Do Senhor Ministro Nilson
Naves, Presidente do Conselho da Justiça Fede
ral, julgando inoportuno a criação de novos Tribu-
nais Regionais Federais. .. .

N° 1.153/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o a.utógrafo do Decreto Legislativo
n° 360/03 , , "., , .

N° 1.154 /03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 361/03, .

N° 1.155/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 362/03 .

N° 1.156/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,

45444

45445

45446

45450

45450

45451

encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
nO 363/03. 45451

N° 1.157/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 364/03. 45452

N° 1.158/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 365/03. 45452

N° 1.159/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Sena.do Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
nO 366/03. 45453

N° 1.160/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
nO 367/03. 45453

N° 1.161/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 368/03. 45454

N° 1.162/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 369/03. 45454

N° 1.163/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 370/03. 45455

N° 1.164/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 371/03. 45455

N° 1.165/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 372/03. 45456



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45421

N° 1.166/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 373/03. 45456

N° 1.167103 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 374/03. 45457

N° 1.168/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 375/03. 45457

N° 1.169/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 376/03. .. 45458

N° 1.170/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 377/03. 45458

N° 1.171/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 378/03. 45459

N° 1.172/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 379/03. 45459

N° 1.173/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 380/03. 45460

W 1.174/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 381/03. 45460

N° 1.175/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 382/03. 45461

N° 1.176/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 383/03. 45461

W 1.177/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 384/03. 45462

N° 1.178/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 385/03. 45462

N° 1.179/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,

encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 386/03. 45463

N° 1.180/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 387/03. 45463

W 1.181/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 388/03. .. 45464

N° 1.182/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do. Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 389/03. 45464

N° 1.183/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro~Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 390/03 ,................ 45465

W 1.184/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 391/03. 45465

N° 1.185/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 392/03. 45466

N° 1.186/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 393/03. 45466

N° 1.187/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 394/03. .. 45467

N° 1.188/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 395/03. 45467

W 1.189/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 396/03 ;....................................................... 45468

N° 1.191/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 398/03. 45468

N° 1.192/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 399/03. 45469

N° 1.193/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
na 400/03 ,................. 45469



45422 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

N° 1.194/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 401/03. 45470

N° 1.195/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 402/03. 45470

N° 1.196/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
nO 403/03. 45471

N° 1.197/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
nO 404/03. 45471

N° 1.198/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 405/03. 45472

NO 1.199/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
nO 406/03. 45472

N° 1.134/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 340/03. ....... 45473

N° 1.136/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 342/03. ....... 45473

N° 1.137/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 343/03. ....... 45474

N° 1.138/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 344/03. ....... 45474

N° 1139/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 345/03. ....... 45475

N° 1.140/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 346/03. ....... 45475

N° 1.141/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 347/03. ....... 45476

N° 1142/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício

da Primeira Secretaria do Senado Federal, en
caminhando o autógrafo do Decreto Legislativo
n° 348/03. 45476

N° 1.143/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 349/03. 45477

N° 1.144/03 ~ Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 350/03. 45477

N° 1.145/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 351/03. ....... 45478

N° 1.146/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 352/03. ....... 45478

N° 1.147/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 353/03. 45479

N° 1.148/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 354/03. 45479

N° 1.149/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 355/03. ....... 45480

N° 1.150/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 356/03. 45480

N° 1.151/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo nO 357/03. ....... 45481

N° 1.152/03 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, encaminhan-
do o autógrafo do Decreto Legislativo n° 358/03......... 45481

N° 1.975/03 - Do Senhor Deputado João Pa
ulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados,
devolvendo ao Deputado Carlos Nader o PLP n°
92/03, de autoria deste, pelas razões que aduz. ...... 45482

N° 1.977/03 - Do Senhor Deputado João Pa
ulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados,
devolvendo ao Deputado Carlos Nader o PL n°
1846/03, de autoria deste, pelas razões que aduz... 45483

N° 1.978/03 - Do Senhor Deputado João Pa-
ulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados,



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45423

devolvendo ao Deputado Carlos Nader o PL na
1844/03, de autoria deste, pelas razões que aduz. ., 45485

N° 119/03 - Do Senhor Deputado Nelson
Pellegrino, Líder do PT, indicando os Deputados
Maurício Rands e Paulo Delgado para integrarem
a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC na 92-A/95. 45486

N° 945/03 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Líder do PFL, indicando o Depu-
tado Rodrigo Maia para integrar a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. ... ....... .... ..... 45487

N° 947/03 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Líder do PFL, comunicando que o
Deputado Rodrigo Maia deixa de integrar a Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. 45487

N° 949/03 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Líder do PFL, indicando o Depu
tado Vic Pires Franco para integrar a Comissão
de Seguridade Social e Família........ 45487

N° 1.337/03 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, indicando os Deputados do
referido Partido que integrarão a Comissão Especial
destinada a proferir patecer ao PLP na 91/03. 45487

N° 909/03 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando os Deputados
José Múcio Monteiro e José Carlos Elias para in
tegrarem a Comissão Especial destinada a profe-
rir parecer ao PLP na 76/03. 45488

W 910/03 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado
João Magalhães para integrar a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao PLP na 76/03. 45488

W 1.080/03 - Do Senhor Deputado Pedro
Henry, Líder do Pp, indicando os Deputados do refe-
rido Partido que integrarão a. Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao PLP na 91/03............ 45488

N° 710/03 - Do Senhor Deputado Eduardo
Campos, Líder do PSB, indicando o Deputado
Isaías Silvestre para integrar a Comissão Especi-
al destinada a proferit parecer ao PLP na 76/03... 45488

W 716/03 - Do Senhor Deputado Eduardo
Campos, Líder do PSB, indicando os Deputados
Gonzaga Patriota e Pastor Francisco Olímpio
para integrarem a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC nei 54-A/99...................... 45489

N° 200/03 - Do Senhor Deputado Inácio
Arruda, Líder do PC do B, indicando os Deputa
dos Promotor Afonso Gil e Daniel Almeida para
integrarem a Comissão Especial destinada a
"efetuar estudo de projetos e ações com vistas à
transposição e à integração das bacias hidrográ-
ficas para a região do Semi-Árido". 45489

N° 354-A/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, comunican-
do que declarou prejudicado o PLP na 140/00. ..... 45489

W 355/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encami-
nhando os Projetos de Decreto Legislativo que
especifica, apreciados pela referida Comissão. .... 45489

W 356/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encami-
nhando os Projetos de Decreto Legislativo que
especifica, apreciados pela referida Comissão. .... 45490

N° 470/03 - Do Senhor Deputado Gastão
Vieira, Presidente da Comissão de Educação e
Cultura, comunicando a aprovação, com substitu-
tivo, do PL na 850/03. 45490

N° 107/03 - Do Senhor Deputado Eliseu
Resende, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que declarou prejudica-
do o PL na 427/95. 45490

N° 108/03 - Do Senhor Deputado Eliseu
Resende, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando a leitura da Mensagem
na 238/03. 45490

N° 125/03 - Do Senhor Deputado Eliseu
Resende, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando a leitura da Mensagem
na 334/03. 45490

N° 129/03 - Do Senhor Deputado Sandro
Mabel, Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando que a referida Co-
missão apreciou o PL n06777/02......... 45491

N° 130/03 - Do Senhor Deputado Sandro
Mabel, Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando que a referida Co-
missão apreciou o PL na 6778/02.......................... 45491

N° 132/03 - Do Senhor Deputado Sandro
Mabel, Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando que a referida Co-
missão apreciou o PL na 6999/02. 45491

N° 125/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, encaminhando a relação das propo
sições em tramitação da referida Comissão ao
término do mês de agosto do corrente ano. ......... 45491

N° 126/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis
são aprovou o PL na 3651/00, e rejeitou o PL na
4390/01 , apensado. 45498

N° 127/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Viação e
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Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL nO 4524/01 ........ ,....... ,............... 45498

N° 128/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL n° 6990/02, , 45499

N° 129/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL nO 540/03. 45499

W 130/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou oPL n° 1162/03 ,,"", 45499

W 199/03 - Do Senhor Deputado Eduardo
Gomes, comunicando a sua manifestação sobre
o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa
da Infra-Estrutura Nacional. ." " "........... 45499

REQUERIMENTOS

W 1096/03 - Do Senhor Deputado Severi
no Cavalcanti e outros, requerendo o envio de
voto de regozijo ao ex-Deputado Hagahús Araújo
pelo transcurso do cinqüentenário do Instituto de
Menores de Dianópolis "...................... 45500

W 1102/03 - Do Senhor Deputado Ricardo
Rique, requerendo o desarquivamento do PRC
n° 102/00. "" """ , " ,,... 45501

W 1130/03 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
pes, requerendo odesarquivamento do PL n°
5671/01 , , , , , ,.. ," 45501

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Costa Ferreira, co
municando seu desligamento do PL e seu ingres-
so no PSC."" "... 45501

MENSAGENS

N° 412/2003 - do Poder Executivo - Sub
mete à consideração. do Congresso Nacional o
texto do Protocolo Complementar ao Acordo-Qu
adro entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da Chi
na sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas
de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior para
a Continuidade do Desenvolvimento Conjunto de
Satélites de Recursos Terrestres, assinado em
Brasília, em 27 de novembro de 2002"................. 45502

W 413/2003 - do Poder Executivo - Sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que permitem a exploração de serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada
constantes das Portarias n° 161 e 292, de 2003. " 45537

N° 423/2003 - do Poder Executivo - Sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 2,808, de 11/12/02, que

outorga permissão à Rede Brasileira de Rádio e
Televisão Ltda, , para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Piracanjuba, Estado de Goiás. 45538

N° 42412003 - do Poder Executivo - Sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 2.814, de 11/12/02, que
outorga permissão ao Sistema Comercial de Co
municações Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cida-
de de Maracanaú, Estado do Ceará.. ".................. 45539

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

N° 81/2003 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos 
Altera a redação do inciso I do § 1° do art. 31 da
Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000.... 45541

N° 85/2003 - do Sr, Pompeo de Mattos 
Acrescenta parágrafo 3°, ao art, 52 da Lei Com
plementar nO 101, de 04 de maio de 2000, dis-
pondo sobre prazos para publicação de relatório
resumido de execução orçamentária..................... 45542

PROJETOS DE LEI

N° 1,775/2003 - do Sr, André Luiz - Deter
mina que o comércio em todo o Território Nacio
nal, quando receber cheques de seus clientes,
faça a conferência de identificação na presença
do emissor. " " ,,"" 45543

N° 1.781/2003 - do Sr. Dr. Heleno - Dispõe
sobre a criação do Profissional de Segurança
Empresarial e dá outras providências. 45543

N° 1,784/2003 - do Sr, Ronaldo Vasconcel
los - Dispõe sobre a natureza das empresas
emissoras de cartão de crédito, e dá outras provi-
dências .. " ... "" ....... ,.. " ........ ,........ ,""", .. ,..... ,.,., ... ,' 45545

N° 1.936/2003 - do Poder Executivo - Con
cede indenização, a título de reparação de da
nos, às famílias das vítimas do acidente ocorrido
em 22 de agosto de 2003 na Base Aérea de
Alcântara, e dá outras providências, " ' 45546

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 637/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Prela
zia de Balsas, para executar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Balsas, Estado
do Maranhão ,............................ 45548

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

N° 64/2003 - da Comissão Especial desti-
nada a efetuar estudo em relação às matérias
em tramitação na Casa, cujo tema abranja a Re-
forma Política. - Acrescenta o § 6° ao art. 39 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,... 45549
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N° 65/2003 - do Sr. Almir Moura - Acres
centa o inciso XX ao art. 32 e altera a redação do
art. 26, § 2° , do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, dispondo sobre a Comissão
Eclesiástica. 45550

N° 68/2003 - do Sr. Paulo Marinho - Deno-
mina "Plenário Sérgio Vieira ele Mello" o Plenário
da Comissão de Direitos Humanos. 45551

INDICAÇÕES

N° 766/2003 - do Sr. Rogério Silva - Suge
re ao Ministro das Cidades a adoção de medídas,
pelo Contran, visando á regulamentação do uso
de motocicleta corno veículo de aluguel destina-
do ao transporte individual de passageiros. 45551

N° 809/2003 - do Sr. João Grandão - Su
gere ao Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecirnento a imediata renegociação e re
composição das dívidas dos armazenadores,
com vista à ampliação da capacidade armazena-
dora da safra brasileira. .. 45553

N° 814/2003 - do Sr. Carlos Abicalil - Su
gere ao Ministro de Estado da Fazenda, Antônio
Palocci, e ao Presidente do Banco da Amazônia
S.A., a instalação de agências nos municípios de
Juína, Confresa, Lucas do Rio Verde, Sinop, Alta
Floresta e Vila Rica, no Estado de Mato Grosso. .. 45553

ND 815/2003 - do Sr. Carlos Alberto Leréia
- Sugere ao Ministro do Trabalho e Emprego a
criação das Juntas de Recursos Administrativos
no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho. 45554

N° 816/2003 - do Sr. Luciano Leitoa - Suge
re ao Ministro da Educação a implantação de um
posto avançado da Universidade do Maranhão no
Município de Tirnon, Estado do Maranhão. 45554

N° 817/2003 - do Sr. Edson Duarte - Su
gere ao Ministro da Fazenda que sejam revistas
as normas para liberação de linhas de crédito,
criando incentivos aos produtores que optarem
pela agroecologia ;...................................... 45555

N° 818/2003 - da Sr" Nice Lobão - Sugere
ao Ministro da Fazenda a antecipação do repas
se do FPM, tendo como referência os valores re
passados em maio de 2003, cuja restituição pe
los Municípios dar-se-á no ano de 2004 em 12
parcelas iguais e sucessivas. 45556

N° 819/2003 - da SI"" Perpétua Almeida 
Sugere ao Ministro da Fazenda a diminuição de
juros aos correntistas do Banco do Brasil que se-
jam servidores públicos. 45556

N° 820/2003 -da Sra Perpétua Almeida 
Sugere ao Ministro da Fazenda a diminuição de
!uros aos. corrent~st~s do Banco do Brasil que se-
Jam servidores publicos. 45556

N° 823/2003 - do Sr. João Correia - Suge
re ao Ministro da Justiça a adoção de providênci
as relativas à instalação de Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal em Rio Branco - AC. .. 45557

ND 824/2003 - da Sra Lúcia Braga - Sugere
ao Ministro da Justiça a ampliação da fiscalização
do narcotráfico e'da proteção contra. a violência
nas escolas de ensino fundamental e médio. ......... 45557

N° 825/2003 - do Sr. Geraldo Resende 
Sugere ao Ministro da Saúde a reativação do
convênio paracornbate da Leishmaniose, pactu
ado entre a Secretaria de Esta.dode Saúde de
Mato Grosso do Sul e o Ministério da Saúde atra-
vés da Fundação Nacional de Saúde.................... 45558

ND 826/2003.- do Sr. Eduardo Paes- Su
gere ao Ministério da Previd~nciaSocial a.imedi
ata reavaliação, vistoria e soluções para os imó-
veis do INSS. 45558

N° 827/2003 - do Sr. Eduardo Paes - Su
gere à Controladoria - Geral da União providên
cias no que se refere aos imóveis pe.rtencentes
ao INSS. 45559

N° 828/2003 - do Sr. Luiz Carreira - Suge
re ao Ministério da Agricl.lltura, Pecuária e Abas
tecimento a adoção de metas anuais de plantio
de espécies florestais para atender á dernanda
crescente de madeira no pa.ís........ 45559

N° 82.9/2003 - do Sr. 'Augusto Nardes - Su
gere ao Ministro dos Transportes que determine a
recuperação da BR 290 - KMs 333,371 e 418, tre
cho compreendido entre o trevo de acesso á Caça-
pava do Sul (RS) e a cidade de São Gabriel (RS)... 45560

N° 830/2003 - da sra Terezinha Fernandes
- Sugere ao Ministro do Desenvolvimento, Indús
tria e Comercio. Exterior que adote providências
para que a instalação do polo siderúrgico do Ma
ranhão ocorra no continente ao invés da ilha de
São Luís ;... 45561

N° 831/2003- da Sra Terezinha Fernandes
- Sugere à Ministra do Meio Ambiente que adote
providências para que a instalação do polo side
rúrgico do Ma.ranhão ocorra no continente ao in-
vés da ilha de São Luís. 45561

N° 832/2003 - do Sr. Luiz Couto - Sugere
ao Ministério da Justiça, na pessoa do Ministro
Márcio Thomaz Bastos, no âmbito do Departa-
mento Penitenciário Nacional - DEPEN - Diretor
Ângelo Roncalli de Ramos Barros, a adoção de
medidas relativa à liberação de recursos necessá-
rios à construção e conclusão das obras de me
lhoramento do Sistema Penitenciário Paraibano. ". 45562

N° 833/2003 - do Sr. Luiz Couto - Sugere à
Senhora Ministra do Meiq Ambiente e ao Ministro
das Cidades a adoção de medidas relativas à re
estruturação de algumas áreas de riscos (morros



45426 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

e favelas) do Estado da Paraíba, situadas nos mu-
nicípios de: Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa.. 45563

N° 834/2003 - da SI'" Vanessa Grazziotin 
Sugere a adoção, por parte do Ministério das Mi
nas e Energia, de medidas urgentes referente a
fixação de um Técnico da Agência Nacional de
Petróleo, em Manaus - AM. 45564

N° 835/2003 - da SI'" Perpétua Almeida -
Sugere ao Ministro do Desenvolvimento Agrário
o aporte de recursos orçamentários e financei-
ros, objetivando a aquisição pela Superintendên-
cia Regional do Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária no Acre de 15 (quinze)
veículos a diesel, com tração 4 x 4, capazes de
operarem nos solos da Amazônia Ocidental. ........ 45564

N° 837/2003 - da SI'" Terezinha Fernandes
- Sugere ao Ministério da Cultura a adoção de
medidas no sentido de alterar a Lei nO 9.393, de
19 de dezembro de 1996, para garantir isenção
de pagamento de ITR aos remanescentes das
comunidades dos Quilombos ,. 45565

N° 838/2003 - do Sr. Geraldo Resende 
Sugere ao Ministério da Justiça a tomada de ati
tude urgente urgentíssima, de forma a evitar o
iminente conflito armado entre índios e fazendei
ros na área rural dos municípios de Sidrolândia e
Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul. ..... 45565

N° 839/2003 - do Sr. Dr. Evilásio - Sugere
adoção de providências do Ministério da Educa
ção - MEC no sentido de exortar as instituições
universitárias a que criem serviços de ouvidorias
acadêmicas. 45566

N° 840/2003 - do Sr. Rogério Silva - Suge
re ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde a
inclusão dos portadores de necessidades especi
ais nos Programas de Imunização, hoje destina
dos apenas às pessoas com idade superior a 60
anos de idade. 45567

N° 841/2003 - do Sr. Davi Alcolumbre 
Sugere ao Ministro da Saúde a urgente execução
de procedimentos de combate à dengue no Esta-
do do Amapá. 45567

W 842/2003 - do Sr. Henrique Afonso -
Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Civil a inclu-
são do Ministério do Meio Ambiente no Grupo
Interministerial de Propriedade Intelectual- GIPI. 45568

N° 843/2003 - do Sr. João Grandão - Su
gere ao Ministro-Chefe da Casa Civil a elabora
ção de estudos sobre a viabilidade de implanta
ção de um pólo industrial em gleba de terras per
tencente ao extinto Instituto Brasileiro do Café,
localizada no Município de Bandeirantes, Estado
do Mato Grosso do Sul................................ .......... 45569

N° 844/2003 - do Sr. Luiz Bittencourt - Su
gere à Excelentíssima Senhora Ministra de Minas
e Energia a extinção do "horário de verão". .......... 45569

N° 845/2003 - da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência
e Narcotráfico - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, a instalação de
uma delegacia da Polícia Federal na conhecida re-
gião do grande ABC, Estado de São Paulo............... 45570

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

N° 17/2003 - do Sr. João Grandão - Pro
põe a fiscalização e controle dos assentamentos
realizados em programas de reforma agrária en-
tre os anos de 1995 e 2002. 45571

RECURSOS

N° 52/2003 - do Sr. Pompeo de Mattos 
Recorre contra apreciação terminativa da Comis
são de Finanças e Tributação, sobre o Projeto de
Lei Complementar n° 203/2001. Recorre ao Plená
rio, na forma do art. 58, § 30, combinado com o art.
144, do Regimento Interno, contra parecer da Co
missão de Finanças e Tributação pela incompatibi
lidade e inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei de Complementar nO 203/01 . 45572

N° 55/2003 - do Sr. Júlio Cesar - Recorre
ao Plenário, na forma do art. 58, § 30, combinado
com o art. 144, do Regimento Interno, contra pa
recer da Comissão de Finanças e Tributação pela
incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nO 7.513/03. 45575

N° 56/2003 - do Sr. Álvaro Dias - Recorre,
nos termos do art. 95, § 80

, do Regimento Inter
no, contra Decisão da Presidência em questão
de ordem formulada na sessão plenária de 27 de
agosto do corrente ano, que manteve sua deci
são quanto à prejudicialidade dos destaques nOs
1, 1-A, 7, 8, 9 e 14 oferecidos à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003 (Reforma
da Previdência), sob a alegação de que, uma vez
acatados, infringiriam preceito constitucional que
exige a apreciação da matéria em dois turnos, e
aprovação de 3/5 em ambos os turnos. 45577

N° 61/2003 - do Sr. Pastor Francisco Olím
pio - Requer, na forma do art. 58, § 30 c/c 132, §
20

, do Regimento Interno, que o Projeto de Lei nO
129/03, seja apreciado pelo plenário, tendo em
vista o parecer contrário, quanto ao mérito, ofere-
cido pela CEIC........................... 45586

N° 62/2003 - do Sr. Antonio Carlos Pannun
zio - Recorre contra Decisão da Presidência em
questão de ordem acerca da revogação de medida
provisória, em especial à revogação da Medida
Provisória nO 124, de 2003 (dispõe sobre o Quadro
de Pessoal da Agência Nacional de Águas - ANA). 45590
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RECORRENTE: Deputado ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO. RECORRIDA: Presidên
cia da Câmara dos Deputados. ASSUNTO: recor
re, nos termos do art. 95, § 8°, do Regimento
Interno, contra decisão da Presidência em ques
tão de ordem acerca da Medida Provisória nO
124, de 2003 (notas taquigráficas anexas)............ 45590

N° 63/2003 - do Sr. Onyx Lorenzoni - Re
corre, nos termos do art. 95, § 8°, do Regimento
Interno, contra Decisão da Presidência em ques
tão de ordem formulada na sessão plenária de
2/09/03, acerca da contagem de prazo para in
clusão da Proposta de Emenda à Constituição nO
41, de 2003 (dispõe sobre a Reforma Tributária),
na Ordem do Dia. 45595

N° 66/2003 - do Sr. José Thomaz Nonê 
Recorre contra Decisão da Presidência que inde
feriu questão de ordem acerca da necessidade
de se alterar o Código Tributário Nacional como
pré-condição para a apreciação do PL 4.376, de
1983 (dispõe sobre lei de falência e concordata).
RECORRENTE: Deputado JOSÉ THOMAZ
NONÔ RECORRIDA: Presidência da Câmara
dos Deputados.ASSUNTO: recorre, nos termos
do art. 95, § 8°, do Regimento Interno, contra de
cisão da Presidência .em questão de ordem for
mulada na.sessão plenária de 30/07/03 (notas
taquigráficas anexas), acerca da apreciação do
Projeto de Lei n° 4.376/93, que dispõe sobre a lei
de falências e concordatas. 45597

W 61/2003 - do Sr. Moroni Torgan - Re
corre, nos termos do art. 95, § 8°, do Regimento
Interno, contra Decisão da Presidência em ques
tão de ordem formu lada na sessão plenária de 3
de setembro de 2003, acerca da continuação da
sessão eXtraordinária para apreciação de reque
rimentosapresentados à Proposta de Emenda à
Constituição n041 , de 2003., em face da existên-
cia de quorum. 45600

SESSÃO SOLENE DE 10-9-03

IV..;.. Homenagem

Homenagem póstuma às vítimas de aci-
dente ocorrido no Centro de Lançamento de
Alcântara, no Estado do Maranhão....................... 45602

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convi
te aos Srs.José Viegas, Ministro da Defesa; Ro
berto Amaral, Ministro da Ciência e Tecnologia;
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Silva
Bueno, Comandante da Aeronáutica; Cláudio
Almeida, representante da Associação das Famí
lias das Vítimas do Acidente com o VLS-1, para
composição da Mesa Diretora dos trabalhos. Ho
menagem póstuma às vítimas de acidente ocorri
do no Centro de Lançamento de Alcântara, no
Estado do Maranhão. 45602

ANGELA GUADAGNIN (PT SP),
GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA) - Homenagem
póstuma às vítimas de acidente ocorrido no Cen
tro de Lançamento de Alcântara, no Estado do
Maranhão ,.. 45603

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ho
menagem póstuma às vítimas de acidente ocorri
do no Centro de Lançamento de Alcântara, no
Estado do Maranhão. .. 45605

JOÃO CASTELO (PSDB - MA), ANTONIO
JOAQUIM (PP - MA), PAULO MARINHO (Blo
co/PL - MA), EDUARDO CAMPOS (PSB - PE),
ROBERTO FREIRE (PPS - PE), NEIVA
MOREIRA (PDT- MA), ELIMAR MÁXIMO
DAMASCENO (PRONA - SP), MARCELO
ORTIZ (PV - SP) - Homenagem póstuma às ví
timas de acidente ocorrido no Centro de Lança-
mento de Alcântara, no Estado do Maranhão. ...... 45606

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra
decimento aos Parlamentares e convidados pre-
sentes. 45616

V - Encerramento
2 - ATA DA 177a SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
MATUTINA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52a LEGISLATURA, EM 10 DE
SETEMBRO DE 2003

1- Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses-
são anterior

111 - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10-9-03

IV - Breves Comunicações

NELSON BORNIER (PMDB ~ RJ) - Visita
de membros da Frente Parlamentar Mista para
Desenvolvimento Sustentável e Apoio às Agen
das 21 Locais à Central de Tratamento e Disposi
ção Final de Resíduos Sólidos no Município de
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. 45621

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Anúncio de reunião da Comissão Especial de
Reforma Política para apresentação de propostas
do Relator Ronaldo Caiado. Expectativa da socie
dade quanto às alterações do sistema políti-
co-eleitoral brasileiro. 45622

DR. EVILÁSIO (PSB - SP) - Caráter falaci
oso do discurso do Governo Fernando Henrique
Cardoso sobre aplicação de recursos oriundos
da privatização de empresas estatais nas áreas
social e de infra-estrutura e no abatimento da dí
vida interna. Prejuízos causados aos cofres públi
cos pela empresa norte-americana AES, adqui
rente da Eletricidade de São Paulo S/A 
ELETROPAULO. Vantagens financeiras obtidas



45637

45637

LEONARDO MATTOS (PV - MG) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do Vereador
Marco Antônio Menezes, de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. Justificativa da ausência
do orador na apreciação da Ordem do Dia ..

MAURO PASSOS (PT - SC. Discurso reti
rado pelo orador para revisão.) - Audiência do
orador com a Ministra Marina Silva, do Meio
Ambiente,.sobre a situação das bacias hidrográfi
cas do País. Solicitação à Agência Nacional de
Águas de realização de estudo para conservação
da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Esta-
do de Santa Catarina .
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pela AES na criação da empresa Novacom em ONYX LORENZONI(PFL - RS. Pela or-
parceria com o BNDES ,........ 45622 dem.) - Apelo à Mesa da Câmara dos Deputados

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- no sentido da permissão do acesso de Prefeitos
vocação dos Deputados ao plenário para conti- Municipais às dependências da Casa para acom-
nuidade da votação da Proposta de Emenda à panhamento da votação da proposta de reforma
Constituição nO 41, de 2003, sobre a reforma do tributária....................... 45634
Sistema Tributário Nacional. 45623 NEUTON LIMA (PTB - SP) - Transcurso

INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE - Como do 4° aniversário de fundação da Faculdade
Líder) - Homenagem póstuma às vítimas de aci- Aberta à Terceira Idade, no Município de Indaia-
dente no Centro de Lançamento de Alcântara, no tuba, Estado de São Paulo. Excelência da atua-
Estado do Maranhão. Evolução do Programa ção da entidade. 45634
Espacial Brasileiro. Restrições impostas pelos GERVÁSIO SILVA (PFL - SC) - Solicitação
Estados Unidos da América ao desenvolvimento à Presidência de cumprimento da lista de inscri-
aeroespacial brasileiro........................................... 45623 ção para uso da palavra. Elogio à TV Câmara

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) - Protesto pela transmissão da sessão da Casa destinada à
contra as declarações do Ministro da Justiça, apreciação do pedido de cassação do mandato
Márcio Thomaz Bastos, sobre a existência de parlamentar do ex-Deputado Márcio Moreira
prática de tortura para fins de extorsão durante o Alves. Apoio à manifestação de Prefeitos Munici-
período do regime militar no País. Notícias publi- pais a favor da alteração da proposta de reforma
cadas nos jornais sobre o envio, pelo Ministro, de tributária. Coerência do posicionamento do Parti-
milhões de dólares para o exterior. 45629 do da Frente Liberal em relação às reformas es-

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Expec- truturais propostas pelo Governo petista............... 45635
tativa de rejeição da proposta de adoção da lista ROBÉRIO NUNES (PFL - BA) - Descum-
fechada de candidatos a mandatos legislativos primento do instituto da fidelidade partidária. Apo-
pela Comissão Especial de Reforma Política. ....... 45630 io à manifestação de Prefeitos Municipais em prol

JOÃO ALFREDO (PT - CE) - Razões da de maior destinação de recursos às municipalida-
greve dos professores da rede municipal de ensi- des brasileiras ao ensejo da reforma tributária. ...... 45336
no de Fortaleza, Estado do Ceará......................... 45630

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Necrológio do
ex-Deputado Federal Messias Soares................... 45631

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Defesa de aprovação de emenda à
proposta governamental de reforma tributária, re
ferente a aumento da participação das Prefeitu
ras no Fundo de Participação dos Municípios.
Reclamação contra o impedimento do acesso do
orador e de Prefeitos às dependências da Casa. .. 45632

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta à reclamação do Deputado José Carlos
Aleluia. 45632

HENRIQUE FONTANA (PT - RS) -Inexis
tência de orientação da Presidência para impedi
mento do acesso de Prefeitos às dependências
da Câmara dos Deputados. Importância da vota
ção, pela Casa, da proposta governamental de
reforma tributária. 45632

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or-
dem.) - Visita de Vereadores à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 45633

ARY VANAZZI (PT - RS) - Conclusões do
seminário sobre financiamento público da habita
ção popular, realizado na Casa. Falta de funda
mento nos argumentos utilizados pelo PFL na
oposição à proposta de reforma tributária. 45633

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Adoção de
critérios políticos pelo Governo Luiz Inácio Lula
da Silva para preenchimento de cargos na Admi
nistração Pública Federal. Comprometimento da
eficiência do serviço público devido à preterição
de profissionais qualificados...................... 45637

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Empenho
do Ministério Público do Trabalho na libertação
de trabalhadores rurais em regime de escravidão
no Estado da Bahia............................................... 45638

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní
cio da Ordem do Dia. Determinação de suspen-
são imediata dos trabalhos nas Comissões. ......... 45638
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FRANCISCO APPIO (PP - RS) - Ações
para fortalecimento da economia do Estado do
Rio Grande do Sul. Expectativa de liberação da
produção de transgênicos pelo Governo Federal.. 45638

ElABA{PT -PA) - Protesto contra a indica
ção, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do
Senador Luiz Otavio para o ca.rgo de Ministro do
Tribunal de Contas da União. 45639

SERAFIM VENZON (PSDB - SC) - Cará
ter oneroso e centralizador da proposta de refor
ma tributária. Importância da participação de Pre-
feitos no processo de reforma tributária. ......... ..... 45639

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) 
Expectativa de extinção,. ao ensejo da conferên
cia da Organização Mundial do Comércio, em
Cancun, México, da política protecionista pratica
da por países desenvolvidosem prejuízo das ex
portações de produtos agrícolas dos países lati-
no-americanos. 45640

JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo
co/PL - Me. Pela ordem.) - Manifestação de pe
sar pelofalecimento do Vereador Marco Antônio
Menezes, de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais. 45640

WASNY DE ROUBE (PT - DF. Pela or
dem.) ~ Solicitação ao Conselho de Transportes
do Distrito Federal de reexame da decisão sobre
o tempo máximo de uso permitido para a circula-
ção de ônibus do sistema de transporte coletivo.. , 45640

ALEX CANZIANI (PTB - PR) - Apoio à
manifesta.ção de Prefeitos Municipais em prol do
aprimoramento da proposta de reforma tributária.
CongratulaçãO à. empresa Milenia Agro Ciências
S/A pela implantação de projeto destinado à edu-
cação de jovens. 45641

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Condi
ções para o êxito doPrograma Brasil Alfabetiza
do, recentemente lançado pelo Presidente da
República. 45641

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Considerações
acerca da discussão, pela Casa, sobre a regula
mentação dos produtos transgênicos. Crítica ao
incentivo, por Parlamentares, à transgressão de
leis no País. 45642

ORLANDO FANTAZZIN! (PT - SP. Discur
so retiradO pelo orador para revisão.) - Repúdio
a apologia do crime no programa Domingo Le
gai, comandado pelo apresentador Gugu Libera-
to, do Sistema Brasileiro de Televisão... 45643

ANTÔNIO. CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA) - Defesa da necessidade de altera
ções na' proposta governamental de reforma tri
butária, em atendimento às reivindicações dos
Municípios brasileiros. 45643

JOVINO CÂNDIDO (PV - SP. Pela ordem.)
- Cumprimentos aos Prefeitos de todo o País,
mobilizados na Capital Federal para negociação
com a Casa e com o Governo Federal acerca da
proposta de reforma tributária. 45643

CARLOS WILLlAN (PSB - MG. Pela or
dem.) - Saudação aos Prefeitos mineiros presen
tes na Casa para acompanhamento da votação
da proposta de reforma tributária. 45643

MAURO LOPES (PMDB - MG. Pela or
dem.) - Presença na Casa do Deputado Estadu
al Adalclever Lopes, filho do orador, em compa
nhia de Prefeitos Municipais do Estado de Minas
Gerais, para acompanhamento da votação da
proposta de reforma tributária , 45644

WAGNER LAGO (PDT - MA - Pela or
dem. Discurso retirado pelo orador para revi
são.) - Apoioàmanifestaçãode Prefeitos Mu
nicipais a favor de. alteração da proposta de re-
forma tributária. 45644

SILAS CÂMARA (PTB - AM) - Saudação
aos Prefeitos Municipais presentes na Casa. Fa
tores determinantes da estagnação da economia
brasileira. 45644

JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP) 
Congratulações aos Prefeitos Municipais presen
tes em Brasília. Expectativa de obtenção de acor
do entre o Governo Federal e as entidades repre
sentativas dos servidores públicos. Apelo ao Mi
nistério do Meio Ambiente em favor de regula
mentaçãodos dispositivos constitucionais refe
rentes à definição da polfticaambiental brasileira.
Outorga, pela Assembléia Legislativa dõ Estado
do Rio Grande do Sul, da Medalha do Mérito Far
roupilha ao Pastor Mário. de Oliveira,Presidente
da Igreja do Evangelho Quadrangular. 45645

LUIZ SÉRGIO (PT - HJ) - Matéria publica
da no jornal O Globo sobre improcedência de de
núncias de remessa ilegal de recursos ao exterior
pelo Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos.... 45648

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) -Contrari
edade à aprovação da proposta de reforma tribu
tária. Caráter prejudicial da proposta ao equilíbrio
financeiro e fiscal dos Municípios brasileiros.
Importância da aprovação das emendas aglutina
tivas e dos destaques para votação em separado
apresentados à proposta. 45649

VICENTINHO (PT - SP) - Conveniência
de aprovação do projeto de lei sobre estabeleci
mento de cota mínima obrigatória para exibição
de desenhos animados brasileiros pelas emisso-
ras de televisão...................................................... 45649

JOÃO MAGNO (PT - MG) -'" Saudação aos
Prefeitos Municipais presentes em Brasília, Dis-
trito Federal, em busca de maiores recursos para
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as municipalidades brasileiras. Pedido ao PFL de
não-obstrução das votações da proposta de re
forma tributária. Excelência da atuação do Minis
tro de Estado do Controle e da Transparência,
Waldir Pires. 45650

REGINALDO LOPES (PT - MG) - Proce
dência da reivindicação dos Prefeitos Municipais
de elevação do repasse de recursos para as mu-
nicipalidades brasileiras.......................... 45651

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) 
Conveniência da alteração de dispositivo do
Estatuto do Desarmamento em tramitação no
Congresso Nacional, com vistas ao atendimento
das peculiaridades regionais. Transcurso do Cen
tenário do Tratado de Petrópolis. Proposta de re
alização da Semana do Acre, em Brasília,Distrito
Federal. Realização, pelo Sindicato dos Jornalis
tas do Acre, do I Encontro Internacional de Jor-
nalismo Ambiental da Amazônia. 45651

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) 
Apresentação de projetos de lei sobre a respon
sabilidade social e a proteção ao comprador de
eletrodoméstico. Presença de Prefeitos Municipa
is e Vereadores em Brasília, Distrito Federal,
para acompanhamento da votação da reforma tri
butária. Urgente encaminhamento à Casa de me
dida provisória sobre liberação do plantio de soja
transgênica. Repúdio à decisão do Tribunal Regi
onal Federal da 1a Região, favorável ao agravo
regimental ajuizado pelo movimento ecológico
Greenpeace e pelo Instituto de Defesa do Consu
midor, contra a legalização da produção de trans
gênicos. Artigo Transgênicos e a brilhante sen-
tença, do empresário Antonio Ermírio de Moraes. 45653

JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF) - Transcurso
do Dia da Imprensa. Contradições do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva. Atuação do Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, José Dirceu..... ;............................................ 45655

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Contestação ao pronunciamento do Deputado
José Rajão............................................................. 45655

LUIZA ERUNDINA (PSB - SP) - Realiza
ção do II Seminário sobre o Exercício de Cidada
nia Política junto ao Poder Legislativo, pela Co
missão de Legislação Participativa da Câmara
dos Deputados. Convite aos Parlamentares para
participação no evento........................................... 45655

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Defesa de
aprovação de emenda aglutinativa à proposta de
reforma tributária sobre maior participação das
Prefeituras na distribuição dos recursos... .... ......... 45655

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL - PE)
- Transcurso do 75° aniversário de emancipação

político-administrativa do Município de Belo Jar-
dim, Estado de Pernambuco........ 45655

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 
Conveniência da convocação do ex-Presidente
do BNDES, Mendonça de Barros, para esclareci
mento sobre o processo de privatização da Ele
tropaulo, bem como sobre os critérios da destina
ção de expressiva soma de recursos federais
para a empresa norte-americana AES. 45657

FÁBIO SOUTO (PFL - BA) - Insuficiência
financeira e fiscal de Estados e Municípios.
Estratagemas adotados pela União para eleva
ção não partilhada da carga tributária. Defesa da
partilha dos recursos da CPMF e da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico ao ensejo
da reforma tributária. 45657

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Apoio à
investigação de denúncias sobre publicidade fi
nanciada pelo Governo Jaime Lerner, no Estado
do Paraná. Transcurso do 181 ° aniversário da
Independência do Brasil. 45658

VANbER LOUBET (PT - MS) - Incoerência
entre o simbolismo da data escolhida como Dia da
Imprensa e o papel do jornalismo no Brasil... ......... 45659

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ne
crológio do ex-Deputado Federal Genervino da
Fonseca, do Município de Catalão, Estado de
Goiás ,..................... 45660

TEREZINHA FERNANDES (PT - MA) 
Reunião da CPMI destinada à investigação da
exploração sexual de crianças e adolescentes,
em São Luís, Estado do Maranhão. Envolvimento
de Parlamentares maranhenses em casos de
abuso sexual infantil. Depoimentos de genitores
dos menores emasculados no Município de Alta-
mira, Estado do Pará. 45661

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Lançamento, pelo Governo Federal, do Programa
Brasil Alfabetizado, destinado à erradicação do
analfabetismo no País. 45662

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Defesa de
instalação, pela PETROBRAS, da Refinaria do
Norte Fluminense. 45662

V - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti
nuação da votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 41-B, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências......... 45668

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co
municação ao Plenário sobre prejudicialidade do
substitutivo adotado pela Comissão Especial, da
proposta inicial, das emendas adotadas pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
das Propostas de Emenda à Constituição nOs

.._ .._-_...~~-------~------------~--_.--~--------
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45677

45677

45677

45677

45676

45675

45675

45676

45675

45676

45675

45674

FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela or
dem.) - Conveniência de revisão do pacto fede-
rativo brasileiro ..

LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela ordem.)
- Críticas à demissão do sindicalista Alex Fer
nandes, Diretor do Sindicato dos Metroviários de
São Paulo, Estado de São Paulo, Apoio à campa
nha nacional em favor de realização de plebiscito
sobre a adesão brasileira à Área de Lívre Comér-
cio das Américas - ALCA. .

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

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela or
dem.) - Realização, pela Casa, de sessão solene
em homenagem às vítimas de acidente ocorrido
no Centro de Lançamento de Alcântara, Estado
do Maranhão. Importância da continuidade do
Programa Espacial Brasileiro. Defesa do paga
mento de indenização aos familiares das vítimas.

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do EDUARDO VALVERDE (PT - RO) .

MILTON CAROlAS (PTB - RS. Pela or
dem.) - Apresentação de requerimento de infor
mações ao Ministro da Educação, Cristovam Su
arque, sobre o Fundo de Financiamento ao Estu-
dante de Ensino Superior .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RODRIGO MAIA (PFL - RJ) ..

LUIZ COUTO (PT -PB, Pela ordem.) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do Padre
Hilário Granjeiro, do Município de Patos, Estado
da Paraíba. Prática de tortura em estabelecimen-

45672

45672

45674

45672

45673

45672

45670

45670

45670

45670

45669

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
terminação de encerramento dos trabalhos nas
Com!s~ões. Convocação dos Parlamentares ao
plenano .

JOVAIR ARANTES (PTB - GO. Pela or
dem.) - Urgente necessidade de liberação de re
cursos do Governo Federal aos Municípios. Soli
citação à Presidência de esclarecimento sobre o
período do Grande Expediente ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RENATO
CASAGRANDE (PSB - ES) ..

JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG. Pela ordem.)
Recuperação, pelos Estados exportadores, de
receitas de exportação com a aprovação da pro
posta governamental de reforma tributária. Ga
nhos extensivos aos Municípios por meio do Va-
lor Adicionado Fiscal. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO ORTIZ (PV - SP), ENÉAS (PRONA
SP), VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM),
MANATO (PDT - ES), COLBERT MARTINS
(PPS - BA), DR. EVILÁSIO (PSS - SP), MÁRIO
ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL - MG), ROMEL
ANIZIO (PP - MG), FERNANDO GONÇALVES
(PTS - RJ), EDUARDO PAES (PSDS - RJ),
RODRIGO MAIA (PFL RJ), OSMAR
SERRAGLlO (PMDB - PR), LUIZ SÉRGIO (PT -
RJ), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RODR1GO MAIA (PFL - RJ) ..

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.)
- Solicitação à Presidência para determinação de
encerramento dos trabalhos nas Comissões ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação osSrs. Deputados MORONI
TORGAN (PFL - CE), BETO ALBUQUERQUE
(PSB- RS) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei
ção do requerimento para retirada da proposta
de pauta ..

RODRIGO MAIA (PFL - RJ) - Solicitação
de verificação de votação .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe
rimento da solicitação do Deputado Rodrigo
Maia ..

464, de 2001, e 3, de 2003, e das emendas apre- CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
sentadas na Comissão Especial, ressalvados os - Defesa de redução do período do recesso par-
destaques , 45668 lamentar. Convite aos Srs. Deputados para parti-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Vota- cipação em ato solene em homenagem às víti-
ção de requerimento de retirada da proposta da mas do golpe militar ocorrido no Chile, há 30
Ordem do Dia. 45668 anos ..

JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) 
Congratulações aos Prefeitos de todo o País, em
mobilização na Capital Federal para negociações
com o Governo Federal acerca da proposta de
reforma tributária .

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Pela or
dem.) - Cumprimentos à Presidência pela con
dução democrática das negociações acerca da
proposta governamental de reforma tributária .

LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ.. Pela
ordem.) - Solicitação do comparecimento dos
Deputados do Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia ..
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tos penitenciários privatizados do Estado do Pa-
raná. 45678

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados AUGUSTO NARDES (PP - RS),
MORONI TORGAN (PFL - CE)................ 45678

LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP.
Pela ordem.) - Perseguição a dirigentes do Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na
região do Pontal do Paranapanema, Estado de
São Paulo. 45679

LEONARDO VILELA (PP - GO. Pela or
dem.) - Paradoxo entre o vulto de recursos fede
rais gastos pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário com despesas de locomoção e diárias de
funcionários e os investimentos nos assentamen-
tos de colonos. 45679

SELMA SCHONS (PT - PRo Pela ordem.)
- Defesa do projeto de lei sobre regulamentação
das férias anuais dos empregados domésticos..... 45680

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Desvirtuamento por Governadores Estaduais,
Prefeitos Municipais e Parlamentares da essên-
cia da proposta de reforma tributária......... 45680

PAULO MARINHO (Bloco/PL - MA. Pela
ordem.) - Expectativa de melhoria da qualidade
de vida das pequenas cidades brasileiras com a
reformulação do Sistema Tributário Nacional. ....... 45681

LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Pela
ordem.) - Abertura da feira empresarial
EXPOLESTE 2003, na cidade de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais. ,...... 45681

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Deputados ao plenário para in ício
da Ordem do Dia. 45682

LUCIANO ZICA (PT - SP. Pela ordem.) 
Transcurso do segundo aniversário do assassina
to do Prefeito da cidade de Campinas, Antônio
da Costa Santos. Maior empenho do setor de se
gurança pública do Estado de São Paulo na elu-
cidação do crime. 45682

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Solidariedade aos portuários no País em
greve por melhoria salarial. Incoerência da desti
nação de elevado vulto de recursos orçamentári
os para o setor de segurança de Estados, em de-
trimento do setor social. 45682

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Conotação política da morosidade na tramitação
de projetos de interesse do Estado do Rio de Ja
neiro, particularmente o referente ao banco de
desenvolvimento japonês sobre saneamento da
Bacia de Jacarepaguá, na região fronteiriça com
Bangu. Maior empenho do Governo Federal na li
beração de recursos à cidade do Rio de Janeiro

com vistas à realização dos Jogos Pan-America-
nos .

FEU ROSA (PP - ES - Pela ordem. Discur
so retirado pelo orador para revisão.) - Relato de
reunião da Frente Parlamentar de Combate à
Fome com o Ministro Extraordinário de Seguran
ça Alimentar e Combate à Fome, José Graziano..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ADELOR VIEIRA (PMDB - SC) .

ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de registro do
nome do orador no painel eletrônico ..

CLÓVIS FECURY (PFL - MA. Pela ordem.)
- Apoio à manifestação do Ministro da Educação,
Cristovam Buarque, a favor de ampliação dos in
vestimentos no setor educacional. Denúncia pu
blicada pelo Jornal de Brasília acerca de conluio
entre empresários e políticos contra o Ministro
Cristovam Buarque ..

ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or-
dem.)":" Solução do problema com o painel. .

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Indagação à Presidência sobre o encerramento
da votação .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Rodrigo Maia ..

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Apoio à manifestação de estudantes
contra o reajuste de tarifas do transporte coletivo,
em Salvador, Estado da Bahia ..

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) - Necessidade de realização de acordo
entre o Governo do Estado de Rondônia e o Mi
nistério do Meio Ambiente para compatibilização
entre o plano de zoneamento ambiental do Esta-
do e a legislação ambiental federal. ..

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

Rejeição do requerimento ..

Declaração de prejudicialidade de requeri
mento de preferência para votação em globo dos
destaques simples .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de requerimento de preferência para votação
em globo dos destaques simples, excetuados os
relativos às Emendas nOs 167, 240, 238, 001,
177, 295, 279, 294, 300 e 013, apresentados
como suporte para as emendas aglutinativas nOs
06, 20, 46, 13, 02 e 22, respectivamente ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SANDES JÚNIOR
(PP - GO), CORONEL ALVES (Bloco/PL- AP) ...

45683

45683

45683

45684

45684

45684

45684

45684

45685

45685

45686

45686

45691

45691

45691
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Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA
(PFL - RJ), HENRIQUE FONTANA (PT, RS). ....... 45691

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Exis-
tência de requerimento para votação nominal do
requerimehto de preferência.................... ......... ..... 45692

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI
(PMDB - RS)... 45692

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)................. 45692

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado MORONI TORGAN
(PFL - CE). 45692

UsOU. da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ IVO SARTORI
(PMDB - RS)......................................................... 45693

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei-
ção do requerimento para votação nominal do re-
querimento de preferência................... 45693

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei-
ção do requerimento de preferência para votação
dos destaques simples, excetuados os relativos
às Emendas nOs 167, 240, 238, 001, 177, 295,
279,294,300 e 013............................................... 45693

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CEZAR
SCHIRMER (PMDB - RS), JOSÉ IVO SARTORI
(PMDB - RS), SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)... 45693

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de requerimento de preferência para votação
do requerimento· de votação em globo dos desta
ques simples apresentados à Proposta de Emen
da à Coostituição n" 41, de 2003, excetuados
aqueles referentes às Emendas de n"s 60-CE,
61-CE, 101-CE, 133-CE, 165-CE, 169-CE,
174-CE, 187-CE, 204-CE, 233-CE, 241-CE,
269-CE, 279-CE, 319-CE, 346-CE, 350-CE,
359-CE, 384-CE, 391-CE, 399-CE, 406-CE,
455-CE. 45693

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado ROORIGO MAIA
(PFL - RJ). 45694

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Retirada do requerimento de preferência
e do requerimento que requer votação em globo
dos destaques simples. 45694

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de reCluerimento de preferência para o re
querimento, que solicita a votação em globo dos
destaques simples, com exceção do destaque
simples referente às Emehdas de n"s 001 e 177.. 45694

Usou da palavra para encaminhamento
da votação oSr. Deputado MORONI TORGAN
(PFL - CE). 45695

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RODRIGO MAIA (PR, RJ). 45695

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada ô Sr. Deputado RODRIGO MAIA
(PFL - RJ) ,................................................... 45695

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei-
ção do requerimento. 45696

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ CARLbs ALELUIA (PFL -BA). 45696

Usou da pal$.vra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DELEY (PV- RJ). 45696

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de requerimento de preferência para votação
de requerimento de votação em globo dos desta
ques simples apresentados à Proposta de Emen
da à Constituição n" 41, de 2003, excetuados
aqueles referentes às Emendas de n"s 101-CE,
169-CE, 204-CE, 233-CE, 241-CE, 279-CE,
384-CE, 391-CE e 406-CE. 45696

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 45696

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) -
Questão de ordem sobre término do prazo regi-
mental da sessão................................................... 45697

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco-
lhimento da questão de ordem do Deputado José
Carlos Aleluia. .. 45697

VI-' Encerramento
3 - ATA DA 1783 SESSÃO DACÃMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA P SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 523 LEGISLATURA, EM 10 DE
SETEMBRO DE 2003

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10-9-03

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Deputados ao plenário para registro
de presença. .. 45707

PAUDERNEY AVELlNb (PFL - AM. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de conces-
são do uso da palavra. 45707

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Pauderney Avelino..... ...... ....... 45707

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência de determinação de
encerramento dos trabalhos nas Comissões. ....... 45707

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Paulo Rocha......... 45707

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Inoportunidade da determinação de encerramen-
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to dos trabalhos nas Comissões em face da falta
de quorum para início da Ordem do Dia. 45707

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res
posta ao Deputado Rodrigo Maia. Anúncio de de
terminação do encerramento dos trabalhos nas
Comissões. 45708

IV - Breves Comunicações

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Ne
cessidade de alteração do Orçamento Geral da
União de 2004. Caráter recessivo da política eco
nômica do Governo Federal. Queda da renda
média do trabalhador assalariado no País. 45708

GONZAGA PATRIOTA (PSS - PE) - Ne
cessidade do aumento do número de carros-pi
pas para atendimento à demanda da população
dos Municípios do sertão do Araripe, Estado de
Pernambuco. Urgente adoção de medidas contra
a poluição, o desmatamento e as queimadas no
Estado. Apelo à Companhia Pernambucana de
Saneamento para promoção de estudo de viabili
dade de extensão da Adutora do Salgueiro até a
comunidade de Campinhos. 45709

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC) - Conces
são de financiamento aos pequenos agricultores
no Estado de Santa Catarina. Urgente necessi
dade de aplicação de recursos na reforma agrá-
ria pelo Governo Federal. 45709

MAURO PASSOS (PT - SC) - Expectativa
quanto à possibilidade de renovação, pelo Minis
tro da Fazenda, Antonio Palocci, do acordo entre
o Brasil e o Fundo Monetário Internacional, du
rante reunião anual do órgão em Dubai, Emira
dos Árabes Unidos. Importância da garantia de
metas de investimento e· geração de empregos
no País. 45710

LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Protesto
contra a prisão da Sra. Diolinda de Souza, espo
sa de José Rainha Júnior, líder do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 45710

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia. Determinação de
encerramento dos trabalhos nas Comissões Per-
manentes. 45711

ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ) 
Reclamação contra o desrespeito ao Regimento
Interno da Casa no levantamento de questões de
ordem. .. 45711

IVAN VALENTE (PT - SP) - Considera
ções acerca do não-pagamento, pela Argentina,
de parcela de empréstimo ao Fundo Monetário
Internacional- FMI. 45712

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Fracasso
da política de privatização imposta ao País, parti
cularmente nos setores de infra-estrutura. Impor-

tância da reforma tributária para retomada do
crescimento econômico brasileiro. Denúncias de
irregularidades praticadas pelo Prefeito Ramon
dos Santos, do Município de Malhada de Pedras,
Estado da Bahia. 45713

RODRIGO MAIA (PFL - RJ) - Questão de
ordem sobre encerramento da sessão por falta
de quorum. 45714

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Inde
ferimento da questão de ordem do Deputado Ro-
drigo Maia......................... 45714

ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. Pela
ordem.) - Agradecimento à Presidência pelo aca-
tamento de reclamação do orador......................... 45714

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) -
Questão de ordem sobre suspensão da sessão.. 45714

ALDO REBELO (PCdoS - SP. Pela ordem.)
- Contradita a questão de ordem suscitada pelo
Deputado José Carlos Aleluia, Solicitação aos
Deputados da base governista de compareci-
mento ao plenário. 45715

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Contestação ao discurso do Deputado
Aldo Rebelo. .. 45715

ALEXANDRE CARDOSO (PSS - RJ. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de conces
são da palavra para contradita da questão de or-
dem do Deputado José Carlos Aleluia. 45715

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Inde
ferimento da solicitação do Deputado Alexandre
Cardoso e da questão de ordem do Deputado
José Carlos Aleluia... ,............................................ 45715

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação do Deputado João Paulo Cunha quanto
à alteração no Regimento Interno da Casa para a
existência do período de Breves Comunicações
em sessões extraordinárias. Reiteração de solici
tação do comparecimento dos Srs. Deputados ao
plenário para apreciação da Ordem do Dia........... 45715

LEONARDO PICCIANI (PMDS - RJ. Pela
ordem.) - Indagação à Presidência sobre a pos
sibilidade de formulação de questão de ordem
sem registro de presença. .. 45715

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Leonardo Picciani... 45716

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Apoio à
manifestação de Prefeitos Municipais a favor de
ampliação dos recursos destinados às municipa
lidades brasileiras ao ensejo da reforma tributá
ria. Perplexidade com métodos utilizados pelo
Partido dos Trabalhadores para aprovação das
reformas constitucionais. 45716

CARLlTO MERSS (PT - SC) - Críticas
ao PFL pela oposição ao Governo Federal. Dis-
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ponibilidade do Partido dos Trabalhadores para CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
negociação de reivindicações dos Prefeitos Mu- - Críticas ao aumento de impostos decorrente da
nicipais Elogio ao Deputado Virgílio Guimarães proposta governamental de reforma tributária....... 45727
pelo parecer apresentado à proposta de refor- JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ma tributária........................................................... 45717 ordem.) - Obstrução do PFL à votação das

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reite- emendas aglutinativas e dos destaques apresen-
ração de solicitação do comparecimento dos Srs. tados à proposta de reforma tributária. 45728
Deputados ao plenário para apreciação da ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) -
Ordem do Dia. 45717 Transcurso do 168° aniversário de criação da Po-

DR. HÉLlO(PDT-SP) _ Excelência da polí- lícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul....... 45728
tica de saúde adotada pelo Governo Luiz Inácio JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Discur-
Lula da Silva. Improcedência das críticas do Mi- so retirado pelo orador para revisão.) - Posicio-
nistro da Saúde, Humberto Costa, ao ex-Ministro namento do PFL, contrário à aprovação da pro-
Jamil Haddad........... 45718 posta de reforma tributária. Inadmissibilidade da

elevação da carga tributária. Necessidade da
JOÂO ALFREDO (PT - CE) - Lula pode contemplação fiscal de Estados e Municípios....... 45728

ser uma oportunidade perdida, entrevista con-
cedida pelo cientista político Emir Sader ao jornal PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

45718 terminação ao Deputado José Thomaz Nonô deO Povo, do Estado do Ceará. d
registro e presençaem plenário...... 45728

VICENTINHO (PT - SP) - Transcurso do JOSÉ THOMAZ NONÔ(PFL- AL) ~ Cum-
Dia da Imprensa. Realização do 3° Encontro Na- primento da determinação do Presidente João
cional do Movimento de Fé e Política, em Goiâ- Paulo Cunha. 45728
nia, Estado de Goiás. 45722 GILMAR MACHADO (PT _ MG. Pela or-

BISMARCK MAIA(PSDB - CE) - Êxito do dem.) - Necessidade do registro da presença
Projeto São José, implementado pelo Governo para uso da palavra pelos oradores. 45728
do Estado do Ceará............................................... 45724 ROBERTO FREIRE (PPS - PE) _ Solicita-

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) - ção à Presidência de inserção na Ordem do Dia
Concessão, pelo Supremo Tribunal Federal, de li- de projeto de lei do orador, proibitivo da prática
minar sobre reajuste dos planos de saúde pelas de nepotismo. 45728
operadoras acima dos índices estabelecidos pela PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Con-
Agência Nacional de Saúde. Reivindicação pela vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
classe médica de reajuste de procedimentos e cio da Ordem do Dia. Determinação de encerra-
serviços. 45725 mento dos trabalhos nas Comissões....... 45729

RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG) ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) -
- Participação do Vice-Presidente da República, Arbitrariedade da prisão de dirigentes do Movi-
José Alencar, em reunião da Comissão de Defe- mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias Estado de São Paulo. 45729
destinada ao debate sobre a transposição de CLAUDIO CAJADO (PFL- BA) - Questão
águas e a revitalização do Rio São Francisco. ..... 45725 de ordem sobre a divulgação prévia da pauta da

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or- Ordem do Dia. 45729
dem.) - Solicitação à Presidência de concessão PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rece-
da palavra somente aos Deputados inscritos........ 45726 bimento da questão de ordem do Deputado Cláu-

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Lançamento, dio Cajado..... 45730
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, da FERNANDO FERRO (PT - PE) - Repú-
etapa rodoviária do Juizado Especial Federal Iti- dio à tentativa de Prefeitos de invasão do ple-
nerante, em Ipatinga, Estado de Minas Gerais..... 45726 nário da Casa para exercer pressão sobre os

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Louvor à ati- Srs. Deputados. 45730
tude do Desembargador Luiz Eduardo Rabello, VIC PIRES FRANCO (PFL - PA) - Regozi-
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei- jo com a indicação do Senador Luiz Otávio para
ro, pela concessão de liminar suspensiva dos o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
efeitos da Lei Estadual nO 4.135, de 2003, sobre União. Improcedência das acusações contra o
elevação para 200% da alíquota do ICMS inci- Senador. 45731
dente sobre as· operações de compra de armas FÁBIO SOUTO (PFL - BA) - Prejuízos ca-
de fogo e munições. 45726 usados às municipalidades brasileiras pela redu-
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ção no repasse de recursos do Fundo de Partici- RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-
pação dos Municípios. Urgente necessidade de dem.) - Pedido de verificação de votação. 45747
alteração da política econômica do Governo Fe- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
deral. Contrariedade à aprovação de propostas ferimento da solicitação do Deputado Ronaldo
para elevação da carga tributária. 45732 Caiado. 45747

SIGMARINGA SEIXAS (PT - DF) - Lança- Usaram da palavra para orientação das
mento, pelo Governo Federal, do Programa Brasil respectivas bancadas os Srs. Deputados
Alfabetizado. 45733 AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP),

DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Apoio à ma- SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG), MANATO
nifestação de Prefeitos Municipais pela destina- (PDT - ES), COLBERT MARTINS (PPS - BA),
ção de maiores recursos às municipalidades bra- EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), MIGUEL DE
sileiras ao ensejo da reforma do Sistema Tributá- SOUZA (Bloco/PL - RO), BENEDITO DE LIRA
rio Nacional. Elaboração por Prefeitos de emen- (PP - AL), NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP),
da aglutinativa à proposta de reforma tributária. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA), RONALDO
Entrave imposto pela Lei de Responsabilidade CAIADO (PFL - GO), EUNíCIO OLIVEIRA
Fiscal ao desenvolvimento dos Municípios. 45734 (PMDB - CE), NELSON PELLEGRINO (PT -

JOÃO TOTA (PP - AC) - Transcurso do BA), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP).............. 45747
Dia Internacional da Alfabetização. 45735 ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela or-

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Resultados dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de
do 3° Indicador Nacional de Alfabetismo Funcio- lei sobre expropriação, para fins da reforma agrá-
nal, realizado pelo Instituto Paulo Montenegro. ..... 45736 ria, de áreas ocupadas por milícias armadas........ 45749

ROGÉRIO SILVA (PPS - MT) - Necrológio PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
da Deputada Francisca Trindade. Anúncio de vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
apresentação de projeto de resolução para deno- cio da Ordem do Dia. Determinação de encerra-
minação do Anexo 111 da Câmara dos Deputados mento dos trabalhos das Comissões..................... 45749
de Edifício Deputada Francisca Trindade. Home- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
nagem à memória do ex-Presidente Juscelino do RENATO CASAGRANDE (PSB - ES).............. 45749
Kubitschek de Oliveira ao ensejo do transcurso Usou da palavra para orientação da res-
do 101° aniversário de nascimento........................ 45737 pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Neces- ALELUIA (PFL - BA). 45750
sidade de regulamentação do funcionamento do Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
jogo de bingo. Benefícios à economia e ao espor- do LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 45750
te advindos da atividade. 45740 CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Pela or-

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - De- dem.) - Participação do Governador do Estado
senvolvimento da cultura de crustáceos, especifi- do Amapá, Waldez Góes, em encontro de países
camentede camarões, no litoral do Nordeste bra- possuidores de parques nacionais. Defesa de ad-
sileiro. 45740 ministração do Parque Nacional Montanhas do

V - ORDEM DO DIA Tumucumaque, no Estado do Amapá, voltada
para o desenvolvimento da região............ 45750

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti-
nuação da votação, em primeiro turno, da Pro- CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela ordem.)

- Transcurso do 100° aniversário de fundação do
posta de Emenda à Constituição n° 41-A, de Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Esti-
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e

va de Minérios do Rio de Janeiro. Importância dodá outras providências........................................... 45745
porto para o desenvolvimento econômico e cultural

Votação de requerimento para retirada da d M .• , d R' d J . 45750o UnlClplO o 10 e anelro ..
proposta da Ordem do Dia. 45746 ALICE PORTUGAL (PCdoB _ BA. Pela or-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- dem.) _ Convite aos Deputados para participa-
do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA).............. 45746 ção em reunião destinada ao debate de políticas

Usaram da palavra para encaminhamento de combate ao uso de drogas, promovida pela
da votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA Comissão Especial de Políticas Públicas para a
(PFL - RJ), GILMAR MACHADO (PT - MG). 45747 Juventude. 45752

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem.) -
do RONALDO CAIADO (PFL - GO)...................... 45747 Investimentos governamentais para desenvolvi-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei- mento do setor pesqueiro nacional. Instalação,
ção do requerimento. 45747 pela Assembléia Legislativa do Estado da Paraí-
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ba, de Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada à investigação de irregularidades no setor
pesqueiro paraibano. Reabertura da Estação de
Piscicultura de Souza, no Estado. Elaboração de
programa de revitalização do Açude de Coremas,
no Estado. Solicitação à bancada paraibana de
apoio a projeto de instalação do Terminal Pes-
queiro do Porto de Cabedelo................................. 45752

GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela or
dem.) - TranscursO do 10° aniversário da funda
ção do jornal Diário MS, do Estado de Mato
Grosso do Sul. ,................ 45754

CLAUDIO CAJADO· (PFL - BA. Pela or-
dem.) - Defesa de alterações na proposta gover-
namental de reforma tributária. 45755

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da votação. .. 45756

Usou da palavra pela ordem, .para registro
de voto, a Sra. Deputada JUíZA DENISE
FROSSARD (pSDB - RJ). . 45756

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei-
ção do requerimento de retirada de pauta. 45756

PRESIDENTf (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de requerimento de. preferência para requeri
mento de votação em globo dos destaques sim
ples apresentados à Proposta de Emenda à
Constituiçã,o n° 41 ,.de 2003, excetuados aqueles
referentes às Emendas-CE nOs 101, 169, 204,
233, 241, 279, 384, 391 e 406............................... 45760

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados. EDUARDO VALVERDE
(PT - RO), LÚCIA BRAGA (PMN - PB)................... 45761

Usoy da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA).............. 45761

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação osSrs. Deputados ANTÔNIO
CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - BA),
GILMAR MACHADO (PT - MG). 45761

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA). 45762

Usou da pC\lavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)................. 45762

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apro-
vação do requerimehto. 45762

Usaram dC\ palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os· Srs. Deputados ooíuo
BALBINOTTI (PMDB PR), BENJAMIN
MARANHÃO (PMDB - PB), MARCELlNO
FRAGA(PMDB- ES)............................................ 45762

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de requerimento de votação em globo dos
destaques simples apresentados à PEC n° 41,
de 2003, excetuados aqueles referentes às

Emendas-CE de nOs 101, 169, 204, 233, 241,
279, 384, 391 e 406............................................... 45762

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA),
NELSON PELLEGRINO (PT - BA), JOSÉ
CARLOS ALELUIA(PFL - BA). 45762

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MURILO ZAUITH
(PFL - MS), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 45763

Usou da palavra· para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO MAIA
(PFL - RJ) .......,..................................................... 45764

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apro-
vação do requerimen'to. 45764

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota-
ção de requerimento para verificação de votação,
dispensando o interstício para o requerimento de
votação em globo dos destaques simples, exceto
para as Emendas-CE nOs 101,169, 204, 233,
241,279,384,391 e 406........................................ 45764

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MORONI
TORGAN(PFL- CE), ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 45764

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO MAIA
(PFL - RJ). 45766

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA 
Como Líder) - Críticas à proposta governamental
de reforma tributária. Expectativa de avanços nas
negociações para aperfeiçoamento da Proposta
de Emenda à Constituição nO 41 , de 2003. ....... .... 45766

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção do requerimento. 45768

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Questão
de ordem sobre a agenda de votação dos desta-
ques de bancada e das emendas aglutinativas à
proposta governamental de reforma tributária....... 45768

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco
lhimento da questão de ordem formUlada pelo De-
putado Moroni Torgan para posterior deliberação. .. 45768

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção de requerimento para votação em globo de
todos os destaques simples, exceto aqueles refe-
rentes às Emendas-CE nOs 101, 169, 204, 233,
241,279,384,391 e 406....................................... 45768

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado MURILO ZAUITH (PFL - MS).. 45768

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Indagação à Presidência sobre os des-
taques em votação. 45769

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 45769



45770
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45772
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45771

45771
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro- RUSSOMANNO (PP - SP), RODRIGO MAIA
vação do requerimento. 45770 (PFL - RJ), ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ),

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.) - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), GERALDO
Solicitação à Presidência de verificação de votação.. 45770 THADEU (PPS - MG). 46096

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe- NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or-
rimento da solicitação do Deputado Rodrigo dem.) - Repúdio às denúncias de utilização, pelo
Maia....................................................................... 45770 Ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini,

de critérios político-partidários para preenchi-
mento de cargos no órgão. .. 46096

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PAULO PIMENTA (PT - RS)............................. 46097

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Orientação da respectiva bancada. Apre
sentação de requerimento de informações ao Mi
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão
sobre definições das linhas geodésicas que
constituem os limites entre Estados e Municípios
para efeito do cálculo do recebimento de royalties
ou compensação financeira pela produção do pe-
tróleo e gás natural na plataforma continental. ..... 46097

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da votação. 46098

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CLAUDIO CAJADO (PFL - BA). 46098

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei-
ção dos destaques simples, excetuados os des-
taques referentes às Emendas-CE nOs 101, 169,
204,233,241,279,384,391 e 406....................... 46098

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO MAGNO
(PT - MG), ONYX LORENZONI (PFL -RS),
JOSÉ ROCHA (PFL - BA)..................................... 46103

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Decla-
ração de prejudicialidade das emendas aglutinati-
vas nOs 1 a 48. 46103

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado EDSON DUARTE (PV - BA).... 46167

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de requerimento de preferência para votação
da Emenda Aglutinativa n° 49, apresentada à
Emenda Aglutinativa n° 27. 46167

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) -
Questão de ordem sobre declaração de prejudici-
alidade de emendas baseadas em textos de
emendas destacadas e rejeitadas em globo. .. ...... 46167

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 46167

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado JOSÉ THOMAZ
NONÔ (PFL, AL. Discurso retirado pelo orador
para revisão.). 46167

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 46168

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de registro no
painel eletrônico dos nomes dos Deputados pre-
sentes em plenário .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO ORTIZ (PV - SP), ENÉAS (PRONA,
SP), INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE),
GERALDO THADEU (PPS - MG), JANETE
CAPIBERIBE (PSB - AP), MIGUEL DE SOUZA
(Bloco/PL - RO), CELSO RUSSOMANNO (PP 
SP), FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ),
BISMARCK MAIA (PSDB - CE), RODRIGO
MAIA (PFL - RJ), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB 
CE), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), BETO
ALBUQUERQUE (PSB RS), ANDRÉ
ZACHAROW (PDT - PR) .

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or
dem.) - Inversão dos papéis entre Oposição e
partidos da base governista quanto à matéria em
votação. Retificação de voto. Pedido aos partidos
da base governista para retificação do voto .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli
citação aos partidos da base governista de retifi-
cação do voto ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE), BISMARCK
MAIA (PSDB - CE), ROBERTO JEFFERSON
(PTB - RJ), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Alerta à Presidência sobre a necessi
dade de correção da matéria em votação. .. .........

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ENÉAS
(PRONA - SP), ANDRÉ ZACHAROW (PDT 
PR), MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO),
CELSO RUSSOMANNO (PP - SP) ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Questão de ordem sobre necessidade de reinício
doprocesso de votação .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Can
celamento da votação. Reinício do processo de
votação em globo dos destaques simples, exceto
os enumerados e referentes às Emendas-CE n°
101, 169, 204, 233, 241, 279, 384, 391 e 406.......

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CELSO
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
GILMAR MACHADO (PT - MG), RODRIGO
MAIA (PFL - RJ). 46168

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da LAURA CARNEIRO (PFL - RJ) .........;.............. 46168

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apro-
vação do requerimento. 46168

Prorrogação da sessão por uma hora.......... 46168

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 46169

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
querimento de destaque n° 03, para votação em
separado do § 2° do art. 155 da Constituição Fe
deral e do art. 90 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, o primeiro· constante do
art. 1° e o segundo constante do art. 3°, da
Emenda Aglutinativa n° 27. 46169

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIADE SÁ (PTB - SP). 46169

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VICENTINHO (PT - SP). 46169

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado SANDRO MABEL (Blo-
co/PL - GO). 46169

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror-
rogação da sessão até as 20h30min..................... 46170

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ONYX LORENZONI
(PFL - RS)................. 46170

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ROMEL ANIZIO (PP - MG), JOSÉ
CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 46171

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE
(PT - RO), RONALDO CAIADO (PFL - GO). 46171

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
claração de prejudicialidade das Emendas Agluti-
nativas de nOs 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59 e 62. ...... 46172

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP),
MORONI TORGAN (PFL - CE ), ANTÔNIO
CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - BA). 46178

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDSON
DUARTE(PV - BA), AMAURI ROBLEDO
GASQUES (PRONA SP), VANESSA
GRAZZIOTIN (PCdoB - AM), OR. HÉLIO (PDT 
SP), COLBERT MARTINS (PPS - BA) - RENATO
CASAGRANDE (PSB - ES), MIGUEL DE SOUZA
(Bloco/PL - RO), ROMEL ANIZIO (PP - MG),
KELLY MORAES (PTB ~ RS), ALOYSIO NUNES
FERREIRA (PSDB - SP), ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO (PFL - BA). 46180

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do SANDES JÚNIOR (PP - GO).................. ......... 46181

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados EUNíCIO
OLIVEIRA (PMDB - CE), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ),
BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)........................ 46181

HENRIQUE AFONSO (PT ~ AC .. Pela or
dem.) - Vulnerabilidade do patrimônio biológico e
genético nacional. Urgência na adoção. de legis-
lação destinada à coibição da biopirataria. 46182

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.)- Apresenta
ção de indicação ao Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva de apoio à posição do Presidente argen
tino Néstor Kirchnerem face das exigências do
Fundo Monetário Internacional. Formação de
frente para defesa da soberania dos países da
América Latina....................................................... 46182

LUIZ COUTO (PT - PB) - Emprego da
verdade como pressuposto para a recuperação,
pelo Poder Legislativo, do prestígio perante a so-
ciedade. 46183

COLOMBO (PT - PR) - Razões do voto do
orador favorável à proposta de reforma tributária.
Disposição governamental de diálogo comPrefe-
itos Municipais. 46183

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário................ 46183

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela or
dem.) - Solidariedade às manifestações estudan
tis contra o aumento das tarifas de transporte co
letivos em Salvador-Estado da Bahia. Repúdio
às violências praticadas pela Polícia Militar baia-
na na repressão aos estudantes. 46183

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS). 46184

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário................ 46184

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ). 46185

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA Pela or
dem.) - Defesa de debate de propostas para au
mento dos recursos do Fundo de Participação dos
Municípios. Necessidade de tratamento diferencia-
do para os pequenos Municípios brasileiros........... 46185

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência para encerra
mento da sessão extraordinária em face de esgo-
tamento do prazo regimental. 46186

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados PAULO MAGALHÃES (PFL - BA),
LAURA CARNEIRO (PFL - RJ), EDUARDO
VALVERDE (PT - RO), ALOYSIO NUNES
FERREIRA (PSDB - SP). 46186
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MORONI TORGAN (PFL - CE) - Questão PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rea-
de ordem sobre concessão à Oposição de pari- bertura dos trabalhos. 46210
dade de tratamento no tocante à obtenção de PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli-
quorum qualificado. 46188 citação do comparecimento dos Srs. Deputados

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res- ao plenário para apreciação da Ordem do Dia...... 46210
posta ao Deputado Moroni Torgan. 46188 LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) -

JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.) - Comentários sobre a crise financeira e fiscal dos
Protesto contra a decretação de prisão de inte- Municípios brasileiros. Impertinência das tentati-
grantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais vas de procrastinação da votação da proposta de
Sem Terra pelo Juiz Atis de Araújo de Oliveira, no reforma tributária. Contestação a afirmação do
Município de Teodoro Sampaio, Estado de São Deputado Onyx Lorenzoni sobre contrariedade
Paulo...................................................................... 46188 do PT ao texto constitucional final aprovado pela

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Assembléia Nacional Constituinte de 1988........... 46210
putados ZÉ GERALDO (PT - PA), VIGNATTI (PT PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
- SC), RODRIGO MAIA (PFL - RJ), PAULO vocação dos Parlamentares ao plenário................ 46211
PIMENTA (PT - RS), RODRIGO MAIA (PFL - ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Pela or-
RJ), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL), dem.) - Posicionamento da bancada federal de
RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)................... 46188 Goiás, contrário à aprovação da proposta de re-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - forma tributária no tocante aO ICMS........... 46211
Encerramento da votação...................................... 46196 PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Con-

Manutenção do texto.................................... 46196 vocação dos Parlamentares ao plenário................ 46211

Apresentação de proposições: INALDO MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.)
LEITÃO E OUTROS, CHICO ALENCAR, LUIZ - Encaminhamento de indicação ao Ministério da
ALBERTO, CARLOS NADER, PERPÉTUA Fazenda para extinção da cobrança da tarifa pela
ALMEIDA, DARCíSIO PERONDI, PASTOR manutenção de conta corrente em instituições
REINALDO, JOVAIR ARANTES, JÚLIO bancárias. 46211
REDECKER, MILTON CAROlAS, CHICO V - Ordem do Dia
ALENCAR, TEREZINHA FERNANDES, PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti-
ALEXANDRE CARDOSO, DELEY, GONZAGA nuação da votação, em primeiro turno, da Pro-
PATRIOTA, PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, posta de Emenda à Constituição n° 41-B, de
EDUARDO PAES, WELLlNGTON ROBERTO, 2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e
ALBERTO FRAGA, LUIZ BITIENCOURT, dá outras providências........................................... 46215
EDUARDO CUNHA, PAES LANDIM, DARCíSIO Votação de requerimento para retirada da
PERONDI, ORLANDO FANTAZZINI, LUIZ proposta da Ordem do Dia. 46216
COUTO, LAURA CARNEIRO, DELEY, CARLOS Usou da palavra para encaminhamento
SOUZA, WILSON SANTOS, LOBBE NETO, da votação o Sr. Deputado MORONI TORGAN
MARINHA RAUPp, ANDRÉ DE PAULA,
ROGÉRIO SILVA, EDSON DUARTE, CLAUDIO (PFL - CE) .46216
CAJADO, EDISON ANDRINO, CONFÚCIO Usou da palavra pela ordem, para registro
MOURA, MARCELO ORTIZ, BABÁ, NICIAS de voto proferido em sessão anterior, o Sr. Depu-
RIBEIRO E TEREZINHA FERNANDES. 46196 tado CASARA (PSDB - RO). 46217

VI- Encerramento PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
4 - ATA DA 179a SESSÃO DA CÂMARA ção do requerimento.............................................. 46217

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Pedido
NOTURNA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA de verificação de votação. 46217
ORDINÁRIA, DA 52a LEGISLATURA, EM 10 DE PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deferi-
SETEMBRO DE 2003 mento da solicitação do Deputado Onyx Lorenzoni. 46217

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10-9-2003 Usaram da palavra para orientação das res-
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Soli- pectivas bancadas os Srs. Deputados MARCELO

citação aos Deputados de registro de presença. .. 46210 ORTIZ (PV - SP), AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA - SP), SÉRGIO MIRANDA (PCdoB -

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Questão MG), MÁRIO HERINGER (PDT - MG), EDUARDO
de ordem sobre a leitura da ata da sessão anterior. 46210 CAMPOS (PSB - PE), BISPO RODRIGUES (Blo-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sus- co/PL - RJ), CELSO RUSSOMANNO (PP - SP),
pensão da sessão por 5 minutos........................... 46210 FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ), WALTER

_.- ~-----~~~~--~-~--~~---_.~------
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FELDMAN (PSDB - SP), ONYX LORENZONI
(PFL - RS), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE),
PAULO ROCHA (PT - PA), PROFESSOR
LUIZ[NHO (PT - SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sença, no plenário, do Prefeito Marcelo Déda, de
Aracaju, Estado de Sergipe ,

Usou •da palavrà para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ONYX
LORENZONI (PFL - RS) ..

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da SELMA SCHONS (PT - PR) .

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

Rejeição dó requerimento ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, oSr. Deputado LUIZ COUTO (PT - PB) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Emenda Aglutiriativa nO 49 .

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados DA. RIBAMAR ALVES
(PSB -MA), MAX ROSENMANN (PMDB - PR): ....

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ZENALDO
COUTINHO (PSDB PA). ALEXANDRE
CARDOSO (PSB - RJ), .ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO (PFL - BA), WALTER
FELDMAN (PSDB - SP) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co
municação ao Plenário sobre alteração do texto
da Emenda AgllJtinativa .

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda Aglutinativa o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG) ..

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

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES, Reiator da matéria .

AUGUSTO NARDES (pP - RS. Pela or
dem.) - Solicitação às Lideranças e ao Relator
Virgílío Guimarães de empenho na ampliação do
teto do imposto SIMPLES na elaboração da res-
pectiva lei complementar. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda A!:jlutinativa nO 49 .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os· Srs. Deputados MARCELO
ORTIZ (PV- SP), ENÉAS (PRONA - SP), INÁCIO
ARRUDA (pCdoB -GE), DR. HÉLIO (PDT - SP),
NELSON. PROENÇA (PPS - RS), RENATO
CASAGRANDE •• (PSB - ES), BISPO RODRIGUES
(Bloco/PL - RJ), AUGUSTO NARDES (PP - RS),
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), EDUARDO
PAES (PSDB - RJ), RONALDO CAIADO (PFL -

46217

46217

46217

46218

46218

46218

46222

46222

46224

46224

46227

46227

46228

46228

46229

46229

GO), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE), NELSON
PELLEGRINO (PT - BA), ALDO REBELO (PCdoB
-SP) ..

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA - Como lí
der) - Contrariedade à elevação da carga fiscal
pela reforma tributária. Entendimentos entre a
base aliada do Governo e a Liderança doPSDB
para votação de destaques à proposta. Prioridade
no favorecimento fiscala pequenas e microempre
sas. Confiabilidade do Presidente João Paulo Cu
nha e do Líder do Governo na Casa, Deputado
Aldo Rebelo, na condução das negociações .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Agra
decimento ao Deputado Jutahy Júnior pelas refe-
rências elogiosas , ..

ALDO REBELO (PCdoB - SP. Como lí
der.) - Caráter polêmico da votação de matérias
tributárias no Brasil. PossibiHdadede retomada
do crescimento econômico e reversão da es.cala
da do desemprego com a aprovação da proposta
de reforma tributária. Razões da manutençêío da
Zona Franca de. Manaus. Empenho da base alia
da na diminuição de desigualdades regionais e
na compensação de eventuais p~rdasfiscais.

Malogro na celebração de acordo com o PFL. .....

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

Aprovação da Emenda A!:jlutinativa n° 49 .

Declaração de prejudicialidade das Emen-
das Aglutinativas nOs 52, 53, 65 e 67 .

Retirada da Emenda Aglutinativa n° 66 ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de preferência para votação
dos Destaques para Votação em Separado nOs 7,
6, 1, 2, 4, 8 e 5, nestaordem, .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votaçãods Srs. Deputados ANTÔNIO
CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - BA), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ) , .

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

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Pedido
de verificação da votação .

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

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancada!:; os Srs..Deputados ENÉAS
(PRONA - SP),MANATO (PDT - ES), INÁCIO
ARRUDA (PCdoB - CE), COLBERT MARTINS
(PPS - BA), DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA),
MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO), IVAN
RANZOLlN (PP -SC), KELLY MORAES (PTB 
RS), EDUARDO PAES (PSDB - RJ), MORONI
TORGAN (PFL - CE), EUNíCIO OLIVEIRA
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46233

46234

46234

46235

46235.

46241

46245

46246

46246

46246

46246

46246



46306

46304

46305

46304

46305

COMISSÕES

7-ATAS DAS COMISSÃO

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, * -r Reunião (Audiência Pública), em
26.3.03 e 8a Reunião (Ordinária), em 27.3.03.......

* Ata com notas taquigráficas

8 - PARECERES: Projetos de Lei nOs
3651-A/00, 4524-A/01, 6777-A/02, 6778-A/02,

a) Dispensar: N'diaye Christian Escot Mo-
rais, Rui Carlos Privati Cortes .

b) Designar por acesso: João Portela de
Medeiros, N'diaye Christian Escot Morais, Rafael
da Silva Pinto, Rosalva Nunes da Rosa, Simone
Mourthe Nogueira Starling ..

c) Designar: Maria Clara Álvares Correa
Dias, Clarissa Maria Campos de Saboya, Márcia
Mikiko Murakami .

6 - PORTARIAS nOs 83 e 84, de 2003, da
Primeira Secretaria, referentes a credenciamento
de entidades de classe ..
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(PMDB - CE), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), BETO Externa destinada à averiguação do estado de
ALBUQUERQUE (PSB - RS), MARCELO ORTIZ conservação de rodovias federais e de Comissão
(PV ~ SP). 46247 Especial para exame da situação da Bacia do

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Rio Pindaré, Estado do Maranhão......................... 46259
putados VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela or-
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)..................... 46248 demo Discurso retirado pelo orador para revisão.)

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - - Prejuízos ao debate de matérias de interesse
Encerramento da votação. 46248 nacional com a realização de votações às altas

Aprovação do requerimento de preferência. 46248 horas da noite. 46260

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado COLBERT MARTINS de voto, o Sr. Deputado CASARA (PSDB - RO)... 46260
(PPS - BA). 46252 ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Reque- dem.) - Acerto da cassação de medida liminar so-
rimento de destaque n° 7 para votação em separa- bre liberação do cultivo e da comercialização de
do do art. 91 do Ato das Disposições Constitucio- transgênicos. Interesse norte-americano no insu-
nais Transitórias com a redação dada pelo art. 3° cesso da produção brasileira de soja orgânica....... 46260
da Emenda Aglutinativa Global n° 27, de 2003........ 46252 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- do AUGUSTO NARDES (PP - RS). 46261
do BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG). ..... 46253 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-

Usaram da palavra para encaminhamento ramento da votação. 46261
da votação os Srs. Deputados PROFESSOR Usou da palavra pela ordem, para registro de
LUIZINHO (PT - SP), MORONI TORGAN (PFL - voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP - PR).. 46261
CE), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). .. 46253 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Manu-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- tenção do texto. 46261
ção do dispositivo destacado................................. 46254 Consulta aos Líderes partidários sobre o

Usaram da palavra para orientação das res- encerramento da sessão. 46267
pectivas bancadas os Srs. Deputados ENÉAS COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or-
(PRONA - SP), INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE), d ) A . t d - 46267em. - pOIO ao encerramen o a sessao ..
DR. HÉLIO (PDT - SP), COLBERT MARTINS (PPS PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Anún-
- BA), EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), MIGUEL 46267
DE SOUZA (Bloco/PL _ RO), ROMEL ANIZIO (PP cio de encerramento dos trabalhos ..

VI - Encerramento
- MG), NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP), 5 _ ATOS DO PRESIDENTE
JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB
- CE), NELSON PELLEGRINO (PT - BA),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 46254

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)...... 46257

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCELO
ORTIZ (PV - SP). 46257

LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS. Pela or
dem.) - Expectativa do encaminhamento ao Con
gresso Nacional, pelo Poder Executivo, de proposta
sobre liberação do plantio de soja transgênica. ....... 46257

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do JOÃO MAGNO (PT - MG)................................ 46257

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado DR. EVILÁSIO (PSB - SP)....... 46259

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do DR. PINOTTI (PMDB - SP). 46259

DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela or
dem.) - Urgente inclusão na Ordem do Dia de re
querimentos para constituição de Comissão
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6990-N02, 6999-Al02, 540-N03, 850-N03,
1162-N03; Projetos de Decreto Legislativo nOs
2825-N02, 28-N03, 55-Al03, 56-N03, 57-N03,
64-N03, 74-A/03, 82-A/03, 83-A/03, 85-A/03,
87-N03, 89-A/03, 93-A/03, 107-N03, 111-N03,
116-Af03, 126-A/03, 129-N03, 136-Af03, 140-N03,
146-Af03, 147-Af03, 148-N03, 150-Af03, 152-N03,

153·A/03, 155-Af03,164-Af03, 167-Af03, 180-Af03,
187-A/03, 191-Af03, 194-A/03, 197-N03, 199-A/03,
2Ü1-A/03, 202-A/03, 2ü4-N03, 207-A/03 e 214-A/03. 46340

9-MESA
10 - LíDERES E VICE-LíDERES
11 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
12 - COMISSÕES
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Ata da 1768 Sessão, Solene, Matutina
em 10 de setembro de 2003

Presidência do Sr.: Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 Horas e 48 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
claro 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. GASTÃO VIEIRA, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. GASTÃO VIEIRA, servindo como 1° Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Aviso n° 776 - Supar/C. Civil

Em 30 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Proje
to de Lei nO 331 , de 2003 (nO 23/03, no Senado Fede
ral) , que se converteu na Lei n° 1Q. 706, de 30 de julho
de 2003.

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

MENSAGEM N° 356

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição Federal,
comunico a Vossas Excelências que acabo de sanci-

onar o projeto de lei que "Autoriza a União a conceder
indenização a José Pereira Ferreira". Para o arquivo
do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade,
dois autógrafos do texto ora convertido na Lei n°
10.706 , de 30 de julho de 2003.

Brasília, 30 de julho de 2003. - Luiz Inácio Lula
da Silva.

LEI N° 10.706, DE 30 DE JULHO DE 2003

Autoriza a União a conceder indeni
zação a José Pereira Ferreira.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica a União autorizada a conceder in
denização de R$52.000,00 (cinqüenta e dois mil re
ais) a José Pereira Ferreira, portador da carteira de
identidade RG n° 4.895.783 e inscrito no CPF sob o
n° 779.604.242-68, por haver sido submetido à con
dição análoga à de escravo e haver sofrido lesões
corporais, na fazenda denominada Espírito Santo, lo
calizada no sul do Estado do Pará, em setembro de
1989.

Parágrafo único. O pagamento da indenização
prevista no caput exime a União de efetuar qualquer
outro ressarcimento ao beneficiário.

Art. 2° A despesa decorrente do disposto nesta
Lei correrá à conta de recursos alocados ao Progra
ma de Trabalho Direitos Humanos, Direito de Todos,
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre
sidência da República.

Art. 3° A União será ressarcida dos gastos resul
tantes da autorização contida no art. 12 desta Lei, uti
lizando-se, se necessário, das ações ou procedimen
tos administrativos ou judiciais cabíveis, assegurada
ampla defesa.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Brasília, 30 de julho de 2003; 182° da Indepen
dência e 115° da República. - Luiz Inácio Lula da
Silva.

• .... ~_._ ... ~_,_. ~ ~c~ ---....---~.-._~----------.---------.---~' -,-.'---,.-'~'-'~-~--~---'----'-
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Autoriza a União a conceder indeni
zação a José Pereira Ferreira.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica a União autorizada a conceder inde
nização de R$52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) a
José Pereira Ferreira, portador dá carteira de identi
dade RG n° 4.895.78:3 e inscrito no CPF sobo n°
779.604.242-68, porhaversido submetido àcondição
análoga à de éscravoe haver sofrido lesões corpora
is, na fazenda denominada Espírito Sahto, localizada
no sul do Estado do Pará, em setembro de 1989.

Parágrafo único. O pagamento da indenização
prevista no caput exime a União de efetuar qualquer
outro ressarcimento ao beneficiário.

Art. 2° A despesa dêcorrentedo disposto nesta
Lei correrá à conta de recUrsos alocados ao Progra
ma de Trabalho Direitos Humanos, Direito de Todos,
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre
sidência da República.

Art. 3° AUnião será ressarcida dos gastos resul
tantés da autorização contida no art. 1° desta Lei, utili
zando-se, sehecessário, das ações ou procedimen
tos administrativos· óujudiciais cabíveis, assegurada
ampla defesa.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Câmara dos Deputados, 10 de julho de 2003. 
João Paulo Cunha.

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Aviso n° 819 - Supar/C. Civil.

Brasília, 13 de agosto de 2003

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Proje
to de Lei n° 2.279, de 1999 (n° 102/99, no Senado Fe-

deral), que se converteu na Lei n° 10.714, de 13 de
agosto de 2003.

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

MENSAGEM N° 377

Senhores Membros do Congresso Naciona~,

Nos termos do art. 66 da Constituição Fede
ral, comunico a Vossas Excelências que acabo de
sancionar o projeto de lei que "Autoriza o Poder
Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, nú
mero telefônicb destinado a atender denúncias de
violência contra a mulher". Para o arquivo do Con
gresso Nacional, restituo, nesta oportunidade,
dois autógrafos do texto ora convertido na Lei n°
10.714, de 13 de agosto de 2003. - Brasília, 13 de
agosto de 2003.

LEI N° 10.714, DE 13 DE AGOSTO DE 2003

Autoriza o Poder Executivo a dispo
nibilizar, em âmbito nacional, número te
lefônico destinado a atender denúncias
de violência contra a mulher.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a dispo
nibilizar, em âmbito nacional, número telefônico
destinado a atender denúncias de violência contra
a mulher.

§ 1° O número telefônico mencionado no caput
deste artigo deverá ser único para todo o País, com
posto de apenas três dígitos, e de acesso gratuito aos
usuários.

§ 2° O serviço de atendimento objeto desta
Lei deverá ser operado pelas Delegacias Especia
lizadas de Atendimento à Mulher em todo o País,
ou, alternativamente, pelas Delegacias da Polícia
Civil, nos locais onde não exista tal serviço espe
cializado.

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

Brasília, 13 de agosto de 2003; 182° da Inde
pendência e 115D da República.
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Autoriza o Poder Executivo a dispo
nibilizar, em âmbito nacional, número te
lefônico destinado a atender denúncias
de violência contra a mulher.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a dispo
nibilizar, em âmbito nacional, número telefônico
destinado a atender denúncias de violência contra
a mulher.

§ 1° O número telefônico mencionado no caput
deste artigo deverá ser único para todo o País, com
posto de apenas três dígitos, e de acesso gratuito aos
usuários.

§ 20 O serviço de atendimento objeto desta Lei
deverá ser operado pelas Delegacias Especializadas
de Atendimento à Mulher em todo o País, ou, alterna
tivamente, pelas Delegacias da Policia Civil, nos loca
is onde não exista tal serviço especializado.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 2003. 
João Paulo Cunha, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente

OFíCIO/PRESI N° 2003020270

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

O Conselho da Justiça Federal, reunido no últi
mo dia 4, ratificou suas manifestações anteriores
quanto à inoportunidade da criação de novos Tribuna
is Regionais Federais. Tal decisão foi adotada em
face da permanência dos motivos apontados nos
Ofícios/PRESI nas 2001012008, 2002010834 e
2003010331 , de 13 de dezembro de 2001 ,22 de mar
ço de 2002 e 11 de fevereiro de 2003, respectivamen
te, dirigidos à Presidência do Senado Federal e à da
Câmara dos Deputados (cópias anexas).

A propósito, registro que o Projeto de Lei na
5.756/01, que cria 183 novas Varas Federais, em trâ-

mite no Congresso Nacional desde 2001 , foi objeto de
cuidadosa negociação entre o Ministério da Fazenda,
o do Planejamento Orçamento, e Gestão e o Gabine
te da Casa Civil da Presidência da República, o que
redundou no alongamento do prazo de sua implanta
ção para seis anos, de 2003 a 2008, ao invés de três
anos, como previamente acordado, em função das
ponderações dos órgãos do Poder Executivo referen
tes à insuficiência de recursos orçamentários nos pró
ximos exercícios, em especial em 2004, considerado
ano crítico.

No Conselho da Justiça Federal têm nascido
projetos voltados ao aperfeiçoamento e à celeridade
da prestação jurisdicional, em perfeita sintonia com
os anseios da população brasileira, dentre os quais
se destaca a implantação dos Juizados Especiais fe
derais, sem que lhes fossem destinados recursos hu
manos (juízes e servidores) e materiais específicos.
Dessa forma, a Justiça Federal tem dado, em todo o
País, demonstração de alto espírito público e dedica
ção, porquanto se constata que, em pouco mais de
um ano e meio de funcionamento, já contam esses
Juizados com mais de 400 mil processos, atendendo
a uma clientela predominantemente carente que, de
fato, quase não tinha acesso à Justiça.

Ainda com relação aos Juizados Especiais fede
rais, impende esclarecer que, apesar das dificuldades
e carências, algumas medidas criativas foram adota
das com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicio
nal. Entre elas, merecem destaque a virtualização
dos processos judiciais, já instalada em São Paulo, no
Distrito Federal, em Santa Catarina, no Paraná e no
Rio Grande do Sul; a implantação do Sistema de Vi
deoconferência para as reuniões das Turmas Recur
sais e de Uniformização e a criação de Fóruns espe
cíficos para os juizados.

Ressalto que, embora o volume de ações de pe
queno valor venha crescendo de maneira acelerada,
em função de uma demanda reprimida que nunca foi
quantificada, já se nota, em algumas localidades, que
o número de processos nas varas federais comuns
cresce mais lentamente. É incontestável que os Jui
zados Especiais representam o futuro da Justiça Fe
deral, razão pela qual é imprescindível a aprovação
do projeto de lei que cria as 183 novas varas.

Com efeito, não é a criação de outros Tribunais
Regionais Federais que permitirá o aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, mas, sim, o reforço e o de-

---------- --- --------.-----------------------
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senvolvimento dos trabalhos na primeira instância,
em particular nos Juizados Especiais.

Por outro lado, a ausência de estudos técnicos
que recomendem a criação de novos tribunais, aliada
à reconhecida carência material e humana em todas
as unidades da Justiça Federal, indica a necessidade
de se priorizar a aplicação dos escassos recursos or
çamentários e financeiros de que dispõe o Governo
Federal. Nesse sentido, não há. dúvida de que a even
tual realização dos mencionados estudos com lastro
no número de processos, na possibilidade de arreca
dação de executivos fiscais. e na densidade demográ
fica, por exemplo, certamente recomendaria a instala
ção de um novo tribunal em São Paulo, fato que, nem
de longe, é cogitado.

A propósito, a Proposta Orçamentária da Jus
tiça Federal para o próximo exercício indica que o
custo da manutenção da estrutura atua! dos Tribu
nais Regionais Federais varia de 100 milhões de
reais (5a Região) a 210 milhões de reais (3a Re
gião), sem se considerarem os gastos necessários
à sua instalação.

Adicione-se aos argumentos anotados o fato
notório de que o· Poder Judiciário tem encontrado
enormes dificuldades para completar o seu quadro
de magistrados, ainda que existam vários concur
sos em andamento.

Pode-se imaginar a repercussão na primeira
instância caso vários magistrados fossem promo
vidos aos novos tribunais criados, não só em ter
mos de acúmulo de trabalho, mas também na sua
qualidade.

Por fim, dentro dos mesmos princípios que
nortearam a criação dos Juizados Especiais federa
is, entende-se que deveria ser dada prioridade ao
fortalecimento das Defensorias Públicas em todo o
País como medida facilitadora do acesso das cama
das mais.pobres à jurisdição.

Nesse contexto, o Conselho da Justiça Fede
ral, na reunião mencionada, em face da escassez
de recursos orçamentários disponíveis, julgou ino
portunaa criação de novos Tribunais Regionais Fe
derais, considerando prioritário o aprimoramento
das estruturas já existentes, quais sejam, os Juiza
dos Especiais federais, as varas tradicionais e os
cinco regionais.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada consideração. - Ministro Nilson Naves,
Presidente.

OFíCIO/PRESI n° 2002010834

Brasília, 22 de março de 2002

À Sua Excelência o Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,

No Conselho da Justiça Federal têm nascido ini
ciativas de projetos voltados ao aperfeiçoamento e à
celeridade da prestação jurisdicional, em perfeita sin
tonia com os anseios da população brasileira.

Originados de um desses projetos, no dia 14 de
janeiro de 2002, os Juizados Especiais Federais foram
implantados em grande parte do território nacional.

No mesmo sentido, tramitam no Congresso
Nacional projetos de lei criando 183 novas Varas
Federais, que têm como objetivo primordial a interi
orização da Justica Federal de1 ° grau, e propondo
a reforma do Poder Judiciário, que prevê a criação
de turmas avançadas nas capitais, e a reformulação
das leis processuais, objetivando a aceleração no
andamento dos feitos judiciais.

O resultado de tais iniciativas pode ser parcial
mente aferido. As primeiras estatísticas dos Juiza
dos Especiais Federais confirmam a redução no vo
lume dos recursos encaminhados aos Tribunais Re
gionais Federais. O impacto dos projetos de lei em
andamento só poderá ser avaliado após sua apro
vação.

Por outro lado, é notório, que o Poder Judi
ciário tem encontrado enormes dificuldades para
completar o seu quadro de magistrados, ainda
que existam vários concursos em andamento. Só
a Justiça Federal possui 254 vagas para o cargo
de juiz.

Pode-se imaginar a repercussão na primeira
instância caso vários magistrados fossem promovi
dos a novos tribunais criados, não só em termos de
acúmulo do trabalho, mas também quanto à sua
qualidade.

Por fim, dentro dos mesmos princípios que
nortearam a criação dos Juizados Especiais Fede
rais, entendeu-se que deveria ser dada primazia à
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aplicação dos escassos recursos públicos ao forta
lecimento das Defensorias Públicas em todo o País,
como medida facilitadora do acesso das camadas
mais pobres à jurisdição.

Nesse contexto, o Conselho da Justiça Fede
ral, em reunião realizada em 13 de março do cor
rente ano, considerou inoportuna a criação de no
vos Tribunais Regionais Federais, em face da au
sência de prioridade para gastos significativos e
pelo desconhecimento do resultado da maior par
te das importantes ações já deflagradas e em an
damento.

No ensejo, reitero a Vossa Excelência protes
tos de elevada consideracão. - Ministro Paulo Cos
ta Leite, Presidente.

OFíCIO/PRESI. N° 2001012008

Brasília, 13 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Brasília- DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
a Justiça Federal tem, ao longo dos últimos anos, en
vidado grande esforço para o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, destacando-se a implantação
dos Juizados Especiais Federais, criados pela Lei n°
10.259/2001, os quais deverão estar em funciona
mento a partir de 14 de janeiro de 2002 e reduzirão,
segundo dados estatísticos confiáveis, em cerca de
cinqüenta por cento o número de recursos para os Tri
bunais Regionais Federais.

Ademais, há que se considerar o conjunto de
medidas ora em andamento, quais sejam: os proje
tos concernentes à reforma do Poder Judiciário e à
reformulação das leis processuais, que, entre ou
tros objetivos, também tendem a desafogar os Tri
bunais Regionais Federais, cuja implementação é
mister aguardar.

Tais fatos levaram o Conselho da Justiça Fe
deral, em sessão realizada no dia 12 deste mês, a
julgar inoportuna, agora, a criação de Tribunais
Regionais Federais nos Estados do Paraná, de
Minas Gerais e da Bahia, objeto de emenda Cons
titucional.

Assim, solicito o obséquio de dar conhecimen
to da presente manifestação aos ilustres Membros
do Senado Federal.

No ensejo, re~ero a Vossa Excelência protestos de
elevada consideração. - Ministro Paulo Costa Leite,
Presidente.

OFíCIO/PRESI. N° 2003010331

Brasília, 11 de fevereiro de 2003

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

Senhor Presidente,

O Conselho da Justiça Federal, reunido em 10
de fevereiro do corrente ano, ratificou, por unanimida
de, suas manifestações anteriores quanto à inoportu
nidade da criação de novos Tribunais Regionais Fe
derais, objeto da PEC n° 544/02.

Cabe ressaltar que tal decisão foi adotada em
face da permanência dos motivos apontados nos Ofí
cios/Presi. nOs 2001012008 e 2002010834, de 13 de
dezembro de 2001 e 22 de março de 2002, respecti
vamente, dirigidos à Presidência do Senado Federal
(cópias anexas).

Por outro lado, a ausência de estudos técnicos
que recomendem a criação de novos Tribunais Regio
nais Federais aliada à reconhecida carência material
e humana em todas as unidades da Justiça Federal
indica a necessidade de se priorizar a aplicação dos
escassos recursos orçamentários e financeiros de
que dispõe o Governo Federal.

Assim, solicito o obséquio de dar conhecimento
da presente manifestação aos ilustres membros da
Câmara dos Deputados.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de elevada consideração. - Ministro Nilson
Naves, Presidente.

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

-~ ... ".~-.--
---~--~---_.,,-~--_._ ....,----_._ ..- --------- -- ---------
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PEC N" S44/02-CI) E PEC N" 29/01-SF-
CRlA ÃO DE NOVOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

PRESIDENTE DA SESSÃO:Exmo. Sr. MinistroNILSON NAVES

Apresentado em mesa pelo Exmo. Sr. Ministro NILSON NAVES

IJULGADO EM 04/08/2003

AUTUAÇÃO

PEC N° 544/02, EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E PEC N°
29/01; EM TRAMITAÇ~O NO SENADO FEDERAL, QUE TRATAM DA CRIAÇÃO DE NOVOS
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

CERTIDÃO
Certifico que o Conselho da Justiça Federal, ao apreciar o process(} em epígrafe, em

. Sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"O Conselho, por unanimidade, decidiu oficiar ao Presidente do Senado Federal, I

ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente da Comissão Especial, ao Relator da
proposta das respectivas Casas, ao Ministro da Fazenda e ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão reiterando os termos das manifestações anteriores quanto à
inoportunidade da criação de novos Tribunais Regionais FederaiS.

Ausente, no momento da apreciação da matéria, o Conselheiro Vladimir Passos
de Freitas".

~. --, fY~t<..---~í SECRETÁRIO~

. ''"-_.._---
PRESIDENTE
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Brasília, 31 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 360 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social - Ci
dade a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de General Salgado, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.809, de 2002, originário da Câ

mara dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Se
nado Federal, onde tomou o n° 615, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 360, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Desenvolvimento Artístico, Cultu
ral e Social - Cidade, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
General Salgado, Estado de São Paulo.

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

taria n° 522, de 29 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social - Cidade a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de General Salgado, Estado de
São Paulo.

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

Senado Federal, 30 de Julho de 2003. - Sena
dor Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 21 de julho de 2003

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

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 361 , de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede
ral, que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária, Cultural e Beneficente 'Bacia do Rio Paraguai' a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 1.726, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 622, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
N° 361, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária, Cultural e Benefi
cente "Bacia do Rio Paraguai" a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nioaque, Estado de Mato
Grosso do Sul.

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

taria n° 102, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza
a Associação Comunitária, Cultural e Beneficente
"Bacia do Rio Paraguai" a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Nioaque, Estado de
Mato Grosso do Sul.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

-.- .----_._---- .-.•.__ ._...---.--_._-~---_._-..•_---_._.._-~_._._---------_._--------- .__.. _--_.-
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Brasília, 31 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 362, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que renova a concessão
da Rádio São Roque Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fa
xinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 1.710, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 630, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 362, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio São Roque Ltda, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Faxinal do So
turno, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n°, de 17 de julho de 2000, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a con
cessão da Rádio São Roque Uda, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Faxinal do
Soturno, Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03. ~ João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

ASua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 363, de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede
ral, que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Rádio Educativa Alvorada FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Alvora
da do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 885, de 2001, originário da Câmara dos De
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal,
onde tomou o n° 638, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 363, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Rádio Educativa Alvora
da FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Alvorada
do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

taria n° 329, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Educativa Alvorada
FM a executar, pelo prazo de dezanos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Alvorada do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul.

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

Senado Federal, 31 dejulho de 2003. - Senador
Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 31 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 364,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que autoriza a
Associação das Mães Igarapegrandenses a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Igarapé Grande, Estado do Maranhão".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 1.760, de 2002, originário da Câmara
dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Sena
do Federal, onde tomou o n° 657, de 2002.

Atenciosamente, - senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 364, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação das Mães Igarapegrandenses a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Igarapé Grande, Esta
do do Maranhão.

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

Portaria n° 396, de 27 de julho de 2001 , que autori
za a Associação das Mães Igarapegrandenses a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão.

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

Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Sena
dor Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 365, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cul
tura e Comunicação Elias Mansour,a executar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Tarauacá, Estado do Acre".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.735, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 671, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 365, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Gover
no do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Eli
as Mansour, a executar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade
de Tarauacá, Estado do Acre.

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

taria n° 670, de 25 de outubro de 2000, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fun
dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Tarauacá, Estado do Acre.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 31 de Julho de 2003

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

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 366, de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente doSenado Federal,
que "aprova o ato que autoriza a Associação Progressis
ta de Radiodifusão Comunitária Sonora de Igarapé do
Meio a exéCutar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Igarapé do Meio, Estado do Maranhão".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo na 1.986, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o na 739, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do arL 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 366, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Progressista De Radiodifusão Comuni
tária Sonora de Igarapé do Meio a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Igarapé do Meio, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1ti Fica aprovadoo ato a que se refere a Por

taria n° 720, de26 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação Progressista de Radiodifusão Comuni
tária Sonora de Igarapé do Meio a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Igarapé do
Meio, Estado do Maranhão.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente

Brasília, 31 de Julho de 2003

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 367, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Favo de Mel - ASCOMFAV, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fá
tima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul".

Refere-se esse ato ao. Projeto de Decreto Legis
lativo na 1.987, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o na 740, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no· exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
N° 367, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Favo de Mel 
ASCOMFAV, a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Fátima
do Sul, Estado de Ml':lto Grosso do Sul.

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

taria na 725, de 26 de novembro de 2001 ,que autoriza
a Associação Comunitária Favo de Mel 
ASCOMFAV, a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Brasília, em de de 2003

Setembro de 2003

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 368, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Rádio e Televisão Libertas Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média'na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.878, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 761, de 2002.

Atenciosamente. - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário

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

DECRETO LEGISLATIVO
W 368, DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio E Televisão Libertas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Uber
lândia, Estado de Minas Gerais.

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

Decreto s/n, de 15 de janeiro de 2002, que outorga
concessão à Rádio e Televisão Libertas Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03 . - João Paulo Cunha,

Presidente.

DECRETO LEGISLATIVO
N° 369, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Fm S. L. Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Ivinhema,
Estado de Mato Grosso do Sul.

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

taria n° 362, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio FM S. L. Uda. para explorar, por,
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

Senado Federal, 20 de julho de 2003. - Senador
Paulo Paim,

Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

- ._-~ .._-'-. -------_._--_ .._----' ...,._---- ~._-----,-... - -,- -_._---_._-_._----~----- ._------~~-
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Oficio n° 1163 (SF)

Brasilia, em 31 de Julho de 2003.

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 370 de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Alan Kardec de Radiodifusâo Ltda. Para
Explorar Serviço de Radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Santa Leopoldina, Estado
do Espírito Santo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.750, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 21, de 2003.

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

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

mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 370, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Alan Kardec de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em frequência modulada na
cidade de Santa Leopoldina, Estado do
Espírito Sánto.

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

taria n° 444, de 7 de agosto de 2001, que outorga per
missão ao Sistema Alan Kardec de Radiodifusão
Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Santa Leopoldina,
Estado do Espírito Santo.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11.9.03. - João Paulo Cunha,

Presidente

Ofício n° 1164(SF)

Brasília, em 31 de Julho de 2003.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Uma
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 371
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que autoriza a
Associação Promocional da Paróquia de Itirapina
- APPI a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Itirapina, Estado de São Pau lo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 1.594, de 2002, originário da Câmara
dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Sena
do Federal, onde tomou o n° 26, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro - Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eU, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da. Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 371 DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Promocional da Paróquia de Itieapi
na - APPI a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Itirapina,
Estado de São Paulo.

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

Portaria n° 415, de 7 de agosto de 2001 , que autori
za a Associação Promocional da Paróquia de Itira
pina - APPI a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de ltirapina, Estado de
São Paulo.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11.9.03 - João Paulo Cunha, Pre

sidente
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Ofício n° 1.166 (SF)

Setembro de 2003

Brasília, 30 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nO 372,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Bem Viver a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nO 1.876, de 2002, originário da Câmara
dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Sena
do Federal, onde tomou o n° 38, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro - Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 372 , DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Bem Viver a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santo Antônio do Içá, Estado
do Amazonas.

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

Portaria n° 458, de 22 de agosto de 2001 , que au
toriza a Associação Comunitária Bem Viver a exe
cutar, pelo prazo de dez anos,sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santo Antônio do Içá, Estado do Amazo
nas.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 julho de 2003

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos
fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 373, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que renova a permissão da
Rádio TV do Amazonas Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Manaus, Estado do Amazonas".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 1.898, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 41 , de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro - Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 373, DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são da Rádio TV do Amazonas Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.

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

Portaria n° 720, de 4 de dezembro de 2000, que re
nova por dez anos, a partir de 7 de fevereiro de
1994, a permissão da Rádio TV do Amazonas Ltda,
outorgada originalmente à Rádio TV do Amazonas
S/A, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.



Setembro de 2003

Ofício na 1167 (SF)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício na 1168 (SF)

Ouinta-feira 11 45457

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 374, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural de Ilha Comprida a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ilha
Comprida, Estado de São Paulo".

Refere-se eSse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo na 1943, de 2002, originário da Câmara dos De
putados e aprovado em revisão, pelo SenadoFederal,
onde tomou o na 55, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 374, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente e Cultural de Ilha Com
prida a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ilha Comprida,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1°Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria na 681, de 14 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação Beneficente e Cultural de Ilha Comprida
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ilha Comprida, Estado de São Paulo.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro - Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 375 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova () ato que autoriza a Fundação
Antonino Silveira Reis a executarserviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Teresina, Estado do Pi
auf'.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo na 1982, de 2002, originário da Câmarados De
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal,
onde tomou o na 64, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 375, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Fun
dação Antonino Silveira Reis a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria na 666, de 14 de novembro de 2001 , que autoriza
a Fundação Antonino Silveira Reis a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Teresi
na, Estado do Piaui.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

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

Publique~se. Arquive-se.
Em 11-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 31 julho de 2003

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 376 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação de Alto Rio Doce a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1990, de 2002, originário da Câmara dos De
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal,
onde tomou o n° 68, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 376, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação de
Alto Rio Doce a executar serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Alto
Rio Doce, Estado de Minas Gerais.

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

taria n° 756, de 6 de dezembro de 2001 , que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação de Alto
Rio Doce a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Alto Rio Doce, Estado de Minas
Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive"se.
Em 11-09-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.-

Brasília, 31 julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 377, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Maia de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Itapagipe, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto

Legislativo n° 2006, de 2002, originário da Câ
mara dos Deputados e aprovado em revisão, pelo
Senado Federal, onde tomou o nO 72, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 377, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Maia de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Itapa
gipe, Estado de Minas Gerais.

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

Portaria n° 277, de 19 de março de 2002, que outor
ga permissão ao Sistema Maia de Comunicação
Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itapagipe, Estado de Mi
nas Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasilia, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o aut6grafo do Decreto Legislativo n° 378, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que renova a concessão
da Tv Pampa Zona Sul Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.018, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 74 de 2003.

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

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no .exercício da Presidência, nos termos
do art. 48, inciso XXVI 11 , do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
N° 378 DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são da Tv Pampa Zona Sul Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o De
creto s/n°, de 13 de junho de 2001, que renova por
quinze anos, a partir de 9 de julho de 2001, a conces
são da TV Pampa Zona Sul Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 379, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural Comunitária Amigos de Severiano de Almei
da {Accasa} a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Severiano de Almeida, Estado do
Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2026, de 2002, originário da Câmara dos De
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal,
onde tomou o n° 77, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 379, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitaria Amigos de Se
veriano de Almeida (Accasa) a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Severiano de Almeida, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

taria n° 313, de 25 de maio de 2001, que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Amigos de Severia
no de Almeida (ACCASA) a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Severiano de
Almeida, Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-09-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício na 1.174 (SF)

Setembro de 2003

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 380, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Monte Alegre - Um Bem da Co
munidade 88,1 MHZ a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Monte Alegre, Estado
do Rio Grande do Norte".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo na 2.037, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o na 81, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 380, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Rádio Comunitária Monte Alegre 
Urn Bem da Comunidade 88,1 MHZ a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Monte Alegre, Estado do
Rio Grande do Norte.

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

taria na 557, de 13 de setembro de 2001 , que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Monte Alegre - Um
Bem da Comunidade 88,1 Mhz a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Monte Alegre,
Estado do Rio Grande do Norte.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 381, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de Assu/RN a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Assu, Estado do Rio Grande do Norte".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo na 2.042, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o na 85, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 381, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Assu/RN a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de
Assu, Estado do Rio Grande do Norte.

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

taria na 595, de 24 de outubro de 2001 , que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Assu/RN a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Assu, Estado do Rio Grande
do Norte.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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



Setembro de 2003

Ofício n° 1.175 (SF)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício n° 1.176 (SF)

Ouinta-feira 11 45461

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 3S2, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova0 ataque autoriza a Associação
Ministro Sérgio Motta de Comunicação, Cultura e
Ação Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Garuva, Estado de Santa
Catarina".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nÓ 2.074, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e a.provado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 89, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 282, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Ministro Sérgio Motta de Comunica
ção, Cultura e Ação Comunitária a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Garuva, Estado de Santa
Catarina.

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

taria n° 77, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Ministro Sérgio Motta de Comunicação,
Cultura e Ação Comunitária a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Garuva, Estado
de Santa Catarina.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário daCâmara dos Deputados

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 383, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural e Folclórica de Marcelândia a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Marcelândia, Estado. de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.054, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nO 97, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 383, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural e Folclórica de
Marcelândia a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Marce
lândia, Estado de Mato Grosso.

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

taria n° 636, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Folclórica de Mar
celândia a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Marcelândia, Estado de Mato
Grosso.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9~2003, - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Ofício n° 1.177 (SF)

Brasília, em 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 384, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Entrefolhense de Radiodifusão a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Entre Folhas, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.055, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 98, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 384, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Entrefolhense de Radio
difusão executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Entre Folhas,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere aPor
taria n° 686, de 14 de novembro de 2001 , que autoriza
a Associação Comunitária Entrefolhense de Radiodi
fusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Entre Folhas, Estado de Minas Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 1.178 (SF)

Brasília, 31 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 385, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
da Rádio Comunitária de Iracema - RR a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ira
cema, Estado de Roraima".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.064, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 100, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 385, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção da Rádio Comunitária de Iracema 
RR a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Iracema, Esta
do de Roraima.

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

Portaria n° 820, de 21 de dezembro de 2001, que
autoriza a Associação da Rádio Comunitária de
Iracema - RR a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Iracema, Estado de
Roraima.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente
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Ofício N° 1179 (SF)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício n° 1180 (SF)

Ouinta-feira 11 45463

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 386,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Nordeste Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Picos, Estado do Piauí".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nO 2.087, de 2002, originário da Câmara
dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Sena
do Federal, onde tomou o n° 104, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 386, DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Nordeste Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Picos, Estado
do Piauí.

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

Decreto sin°, de 3 de abril de 2002, que outorga
concessão à Rádio Nordeste Ltda. para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Picos, Estado do Piauí.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vi
gor ria data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Sena
dor Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 387 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão e Jornalismo de Santa
na de Cataguases Para O Desenvolvimento Artístico
e Cultural a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Santana de Cataguases, Estado de
Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.114, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nO 110, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 387, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária dê Radiodifusão e Jor
nalismo de Santana de Cataguases Para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Santana de Catagua
ses, Estado de Minas Gerais.

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

taria n° 283, de 16 de maio de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão e Jornalis
mo de Santana de Cataguases para o Desenvolvi
mento Artístico e Cultural a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Santana de Ca
taguases, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 30 de julho de 2003, Senador
Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe
deral, no exercício da Presidência.
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Brasilia, 31 de Julho de 2003

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 388 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que 'aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Novo Amanhecer - A.C.NA a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bro
tas de Macaübas, Estado da Bahia".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2149, de 2002, originário da Câmara dos De
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal,
onde tomou o n° 132,de 2003.

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 389, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Novo Amanhecer 
A.C.N.A. a executar serviço de rádiodifu
são comunitária na cidade de Brotas de
Macaúbas, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta

Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria nO 115, de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Novo Amanhecer - A.C.NA
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Brotas de Macaúbas, Estado da Bahia.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Publique-se. Arquive-se. Ofício n01182 (SF)
Em 11-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 1181 (SF)

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 388 , de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitá
ria Católica de Radiodifusão Belavistense a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São Se
bastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.128, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 123, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 388, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Católica de Radiodi
fusão Belavistense a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Alagoinhas, Estado da Bahia.

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

taria n° 88, de 29 de fevereiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Católica de Radiodifusão Be
lavistense a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Bela Vista, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

---------------- --- ---~--_._-~~_ .._--~-- -----_.~~_. ~-~--------~~~----~---_._-----
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício n° 1.184 (SF)
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Brasilia, 31 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nO 390 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Fundaçao Universidade de Passo Fundo para execu
tar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada nacidade de Palmeira das Miss5es, Estado do
Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.155, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 136, de 2003.

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

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da· Presidência, rios termos
do art. 4e, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte .

DECRETO LEGISLATIVO
N° 390 DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Universidade de Passo Fun
do para executar serviço. de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cida
de de Palmeita das Missões, Estado do
Rio Grande do Sul.

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

ria n° 588, de 10 de outubro de 2001, que outorga per
missão à Fundação Universidade de Passo Fundo para
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 11-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 391, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Geral dos Trabalhadores de Cocalzinho de Goiás 
AGETACO a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de
Goiás".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.414, de 2001, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 140, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 391, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Geral dos Trabalhadores de Cocalzi
nho de Goiás - AGETACO a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás.

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

taria n° 199, de 18 de abril de 2001 , que autoriza a
Associação Geral dos Trabalhadores de Cocalzinho
de Goiás - AGETACO a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Cocalzínho de Goiás,
Estado de Goiás.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 31 de Julho 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 392, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza o Centro Co
munitário Santa Maria de Guaxenduba a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ica
tu, Estado do Maranhão".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.204, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 141 , de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 392, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Centro
Comunitário Santa Maria de Guaxendu
ba a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Icatu, Estado
do Maranhão.

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

taria n° 147, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza
o Centro Comunitário Santa Maria de Guaxenduba a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Icatu, Estado do Maranhão.

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

Senado Federal, 30 de Julho de 2003. - Sena
dor Paulo Paim, Primeiro Vice Presidente do Senado
Federal, no exercicio da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003.

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 393 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico
de Maximiliano de Almeida a executar serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Maximiliano de
Almeida, Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.939, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 142, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 393, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural e Artístico de Maximiliano de Almei
da a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Maximiliano de
Almeida, Estado do Rio Grande do Sul.

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

taria n° 558, de 13 de setembro de 2001 , que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Maximiliano de Almeida a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ma
ximiliano de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

. -_.•.~._-- ...._-- _ .... - ..----- -----------_._~---------.-~---_._---_._--~~-_._~~.•.~
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Brasília, em 31 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 394 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Karababá de Cultura a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Carauari, Estado do
Amazonas".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.960, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 144, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 394, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Karababá de Cultura a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cida
de de Carauari, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 287, de 16 de maio de 2001, que autoriza a
Associação Karababá de Cultura a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comuhitária na cidade de Carauari,
Estado do Amazonas.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nO 395 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
de Comunicação Comunitária Sentinela Panpeana a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de São Francisco deAssis, Estado do Rio Grande
do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.135, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 148, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
W 395, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Comunicação Comunitária Sentinela
Panpeana a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de São Francis
co de Assis, Estado do Rio Grande do Sul.

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

taria n° 73, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação de Comunicação Comunitária Sentinela
Panpeana a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de São Francisco de Assis, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 31 de Julho de 2003

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 396 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Lídia Almeida a executar serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Mata Roma, Esta
do do Maranhão".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.205, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 150, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 396 , DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Ltda., Almeida a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mata Roma, Estado do Mara
nhão.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere aPor
taria n° 161, de.19 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Associação Comunitária Lídia Almeida a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mata Roma, Estado do Maranhão.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 398 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
de Mídia Comunitária Cidade das Brisas a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vo
tuporanga, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.972, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou an° 157, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
Nó 398, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Mídia Comunitária Cidade das Bri
sas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Votuporanga,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria nO 599, de 24 de outubro de 2001 , que autoriza a
Associação de Mídia Comunitária Cidade das Brisas
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 31 de julho de 2003

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

Senhor·Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 399, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ataque autoriza a Associação
dos Amigos do Memorial do Conselheiro Pedro Batis
ta a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Brígida, Estado da Bahia".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.893,.de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 158, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário

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

DECRETO LEGISLATIVO
W 399, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Amigos do Memorial do Conse
lheiro Pedro Batista a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Brlgida, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta

Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 799, de 14 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação dos Amigos do Memorial do Conselhei
ro Pedro Batista a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Brígida, Estado da
Bahia.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha

Presidente '

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do decreto legislativo n° 400, de
2003, promulgado pelo senhor presidente do senado
federal, que "aprova o ato que autoriza a associação
comunitária nova ação de castilho a executar serviço
de radiodifusão comunitária na· cidade de Castilho
Estado de São Paulo". '

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.926, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n0159, de 2003.

Atencios<;lmente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO
W 400, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção comunitária nova ação de castilho a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Castilho, Estado de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 283, de 16 de maio de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Nova Ação de Castilho a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Castilho, Estado de São Paulo.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. ~ João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 401 ,de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o Ato que Autoriza a Associação
Comunitária Cultural de Tocantins a Executar Serviço
de Radiodifusão Comunitária na Cidade de Tocantins,
Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 2.178, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 170, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 401, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a associa
ção comunitária cultural de tocantins a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de tocantins, estado de
minas gerais.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 41, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Tocantins, a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tocantins, Estado de Minas Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 402, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Alpinopolense de Radiodifusão a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Alpinópolis, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.179, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 171, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 402, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a associa
ção comunitária alpinopolense de radio
difusão a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de alpinópolis,
estado de minas gerais.

O Congresso Nacional decreta

Art. l° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 210, de 25 de fevereiro de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária Alpinopolense de
Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Alpinópolis, Estado
de Minas Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

_.~-----_._-- ---
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Brasília, 31 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 403, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Sistema Lageado de Comunicação Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci
dade de Goiânia, Estado de Goiás".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.032, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nO 243, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 403, DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Sistema Lageado de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade de Go
iânia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o De
creto s/n°, de 28 de agosto de 2001, que outorga con
cessão à Sistema Lageado de Comunicação Ltda.,
para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 404,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que outorga
concessão à Rádio CV AM Uda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de do Gama, Distrito Federa!".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 1.819, de 2002, originário da Câmara
dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Sena
do Federal, onde tomou o nO 248, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48,inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
W404, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão
à Rádio CV AM Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade do Gama, Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n°, de 16 de janeiro de 2002, que outorga
concessão à Rádio CV AM Uda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade do
Gama, Distrito Federal.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente;
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Brasília, 31 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 405, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Padre João Sticker para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Jucás, Estado do Ceará".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo na 2.416, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o na 254, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
W 405, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Padre João Sticker para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Jucás,
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria na 775, de 15 de maio de 2002, que outorga per
missão à Fundação Padre João Sticker para executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Jucás,
Estado do Ceará.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 31 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 406 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Paraíso de Camocim Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Aracati, Estado do Ceará".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo na 2.400, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o na 257, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 406, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Paraíso de Camocim Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Aracati, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria na 280, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio Paraíso de Camocim Ltda., para
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Aracati, Estado do Ceará.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 20 de julho de 2003. - Senador
Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe
deral, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

~~-~-~~-~~~--~--~-_._~-------
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Brasília, 29 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Uma
Primeiro~Secretárioda Câmara dos Deputados

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 340 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Kyno Filmes Produções Cinematográficas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Araguatins, Estado do Tocantins".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 1.950, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 513, de 2002.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 340, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão
à Kyno Filmes produções cinematográfi
cas Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de
Araguatins, Estado do Tocantins.

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

creto s/n°, de 15 de abril de 2002, que outorga con
cessão à Kyno Filmes Produções Cinematográficas
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Araguatins, Estado do
Tocantins.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-2-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 29 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 342 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural Comunitária Gaivota a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ubatuba, Esta
do de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.772, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 614, de 2002.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N°, 342 DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitária Gaivota a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Ubatuba, Estado de São
Paulo.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 301 , de 16 de maio de 2001, que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Gaivota a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ubatuba, Estado de São Paulo.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 343 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária São Miguel a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Santos Dumont,
Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.729, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 643, de 2002.

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

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu1 Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos
do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 343, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária São Miguel a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santos Dumont, Estado de Mi
nas Gerais.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere à Por
taria n° 100, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza
a Associação Comunitária São Miguel a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santos Dumont, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 23 de julho de 2003. - Senador
Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe
deral, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em: .10-9-2003 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 344 , de
2003. promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Itaguarense de Radiodifusão a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ita
guara, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.761, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 658, de 2002.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 344, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Itaguarense de Radio
difusão a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Itaguara,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 398, de 27 de julho de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Itaguarense de Radiodifu
são a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itaguara, Estado de Minas Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-2003 - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto legislativo nO 345, de
2003, promulgado peloSenhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Rádio FM Educadoraltaguary Nossa Se
nhora Da Conceição para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cachoeira do Arari, Estado do Pará".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.799, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nO 682, de 2002.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 345, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Rádio FM Educadora Ita
guary Nossa Senhora da Conceição para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Cachoeira do Arari, Estado do Pará.

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

Portaria n° 583, de 10 de outubro de 2001 , que outor
ga permissão à Fundação Rádio FM Educadora Ita
guary Nossa Senhora da Conceição para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Cachoeira do Arari, Estado do Pará.

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

Senado Federal, 29 de julho de 2003. - Senador
Paulo Paim, PrimeiroVice-Presidente do Senado Fe
deral, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 346, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Cultural Nivaldo Franco Bueno para execu
tar serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci
dadede Andradina, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.521, de 2001, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 25, de 2003.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slnessa
renko, Segunda-Suplente,no exercício da Primei
ra-Secretaria.

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 346, DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Cultural Nivaldo Franco
Bueno para executar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens na cidade de
Andradina, Estado de São Paulo.

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

creto sin° de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Cultural Nivaldo Franco Bue
no para executar, por quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Andradina, Estado de São Paulo.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 347, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Desenvolvimento Artístico Culturallnfor
mativo e Social de Mirassol D'oeste a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Mirassol
D'Oeste, Estado de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 1.984, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 67, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 347, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Desenvolvimento Artísti
co Cultural Informativo e Social de Miras
sol d'Oeste a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Mirassol
D'Oeste, Estado de Mato Grosso.

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

taria nO 669, de 14 de novembro de 2001 ,que autoriza
a Associação Comunitária Desenvolvimento Artístico
Cultural Informativo e Social de Mirassol D'Oeste a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em, 10-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 348, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural,
Informativo e Social de Campos de Júlio/MT a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.046, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 87, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 348, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Artís
tico, Cultural, Informativo e Social de Cam
pos de JúliolMT a executar serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Campos
de Júlio, Estado de Mato Grosso.

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

ria n° 456, de 22 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico,
Cultural, Informativo e Social de Campos de Júlio/MT a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 349, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Vila Rica de Rádio Televisão Educativa
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.076, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 90, de 2003.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda-Suplente, no exercício da Primei
ra-Secretaria

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 349, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão
Educativa para executar serviço de radio
difusão de sons e imagens na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

to sin°, de 1° de abril de 2002, que outorga concessão à
Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão EdUcativa para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10 de setembro de 2003. - João

Paulo Cunha, Presidente

Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 350, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Quilombo para executar serviço de radiodi
fusão sonora em frequência modulada na cidade de
Penedo, Estado de Alagoas."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.079, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 91, de 2003.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda-Suplente, no exercício da Primei
ra-Secretaria

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 350, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Quilombo para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Penedo, Esta
do de Alagoas.

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

taria n° 129, de 5 de fevereiro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Quilombo para executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Penedo,
Estado de Alagoas.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10 de setembro de 2003. - João

Paulo Cunha, Presidente
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Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 351 , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Quilombo para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.079, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 92, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 351, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Quilombo para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Palmeira dos
índios, Estado de Alagoas.

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

taria n° 130, de 5 de fevereiro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Quilombo para executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 1O de setembro de 2003. - João

Paulo Cunha, Presidente

Brasília, 25 de julho de 2003

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

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

dos finS, o autógrafo do Decreto Legislativo n03S& ,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Quilombo para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de União dos Palmares, Estado de Alagoas".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto

Legislativo n° 2.080, de 2002, originário da Câ
mara dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Se
nado Federal, onde tomou o n° 93, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 352, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Quilombo para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de União dos
Palmares, Estado de Alagoas.

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

taria nO 188, de 19 de fevereiro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Quilombo para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
União dos Palmares, Estado de Alagoas.

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

Senado Federal, 29 de julho de 2003. - Sena
dor Paulo Paim

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03, - João Paulo Cunha

Presidehte
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Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro-Secretário,
encaminho a vossa excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do· decreto legislativo n° 353, de
2003, promulgado pelo senhor presidente do senado
federal, que "aprova0 ato que autoriza a Associação
Comunitária Amigos da vida a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de cordeiro, estado
do rio de janeiro".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.067, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 102, de 2003.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segundo-Suplente, no exercício da Primei
ra-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 353, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Amigos da Vida a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Cordeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 789, de 14 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Amigos da Vida a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos
fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 354 ,

de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Moradores do Serra Verde a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.115, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 116, de 2003.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 354 DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Moradores do Serra Verde a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta

Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 714, de 26 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação de Moradores do Serra Verde a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Senado Federal, 29 de julho de 2003

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 29 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 355, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Terra Nova FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Terra Nova, Estado da Bahia".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.867, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 185, de 2003.

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

Faço saber que o Congresso Nacionalapro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
W355 DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Terra Nova FM Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Terra
Nova, Estado da Bahia.

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

taria nO 647, de 24 de outubro de 2001, que outorga
permissão à Rádio Terra Nova FM Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Terra Nova, Estado da Bahia.

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

Senado Federal,29 de Julho de 2003. - Sena
dor Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 29 de Julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 356, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
de Moradores Comunidade Cristalinense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto legis
lativo n° 2.063, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 229, de 2003.

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

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N° 356 DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Moradores Comunidade Cristali
nense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cristalina, Esta
do de Goiás.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 766, de 6 de dezembro de 2001, que au
toriza a Associação de Moradores Comunidade Cris
talinense a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Cristalina, Estado de Goiás.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

--_._-_._---_....~~- ~_ .._~..
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Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 357, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitáriae Cultural Rio das Pedras a executar ser
viço de. radiodifusão comunitária na cidade de Quiri
nópolis, Estado de Goiás".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 2.073, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 230, de 2003.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda-suplente, no exercício da Primei
ra-Secretaria.

Faço saber que o.Congresso Nacional apro
vou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO
N° 357, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Cultural·Rio das Pe
dras a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Quiritlópolis,
Estado de Goiás.

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

taria n° 89, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Rio das Pedras a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em: 10-9-2003. -'- João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 358, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Floresta Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Floresta, Estado de Pernambuco".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.417, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 258, de 2003.

Atenciosamente, - Serys Slhessarenko.

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

DECRETO LEGISLATIVO
N° 358, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Floresta ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Floresta,
Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 1.101, de 26 de junho de 2002, que ou
torga permissão à Rádio FM Floresta Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Floresta, Estado de Per
nambuco.

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

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

Publique-se. Arquive-se.
Em, 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Carlos Nader
Anexo IV - Gabinete n.o 917
Nesta

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei Complementar na

92, de 2003, de sua autoria, que "assegura a conces
são de aposentadoria especial após vinte e cinco
anos de contribuição aos motoristas de táxi".

Encaminho em devolução a Vossa Excelência a
proposição em apreço, em virtude de já se encontrar
em tramitação na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração. ..,. João Paulo
Cunha, Presidente.

Devolva-se a proposição, por contrari
ar o disposto no artigo 61, § 10

, inciso li, alí
nea c, da Constituição Federal (art. 137, §
10

, inciso li, alínea b, do RICD). Oficie-se
ao Autor, sugerindo-lhe a forma de Indica
ção. Publique-se.

Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.881, DE 2003
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

Altera a redação de artigo que espe
cifica da Lei n° 8.112/90 e dá providênci
as correlatas.

o Congresso Nacional decreta
Artigo 1° O § 10 do artigo 186 da Lei na 8.112, de

11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"§ 1° Consideram-se doenças graves, contagio
sas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste arti
go, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao in
gresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e in
capacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropa
tia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte
deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquiri
da - AIDS, artrite reumatóide e outras que a lei indi
car, com base na medicina especializada".

Artigo 20 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Justificação

A artrite reumatóide é um mal evolutivo e, até o
momento, totalmente irreversível, apesar dos esfor
ços despendidos pelos pesquisadores para encontrar
os meios que levem à sua cura.

Os integrantes da 3a idade são as principais víti
mas daquela doença, que é dividida .em vários tipos,
sendo a mais comum e, lamentavelmente, a mais gra
ve, a artrite reumatóide deformante que, além da limi
tação em dinamometria, causa lesões nos artelhos e
membros, ocasionando diminuição e incapacidade la
borativa ou dedeambulação nas pessoas afetadas.

Informações recentes noticiam a existência de 2
milhões de portadores de artrite reumatóide no País,
número esse certamente em ascensão como conse
qüência do próprio processo de longevidade hoje
existente no seio da Nação.

À vista da gravidade e das conseqüências da
quele mal, nada mais justo do que incluí-lo no rol das
doenças graves, contagiosas ou incuráveis para os
efeitos da Lei na 8.112/90, para o que conto com o im
prescindível apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho.

SGM/P na 1976/03

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Corauci Sobrinho
Anexo IV - Gabinete na 460
Nesta

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei na 1.881, de 2003,

de sua autoria, que "Altera a redação de artigo que
especifica da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990 e dá providências correlatas".

Informo a Vossa Excelência que não será pos
sível dar seguimento à proposição em apreço, em
virtude de ela conter matéria cuja iniciativa é privati
va do Presidente da República, consoante o dispos
to no art. 61, § 10

, inciso li, alínea c, da Constituição
Federal.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o
Projeto de Lei na 1.881, de 2003, nos termos do artigo
137, § 10

, inciso II,alínea b, do Regimento Interno, su
gerindo-lhe, outrossim, a forma de Indicação, confor
me prevista no art. 113, inciso I, do mesmo Diploma.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração. - João Paulo
Cunha, Presidente.

~-- ~---- -~~----~---~-- --~-~--~~
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 92, DE 2003

(Do Sr. Carlos Nader)

Assegura a concessão de aposenta
doria especial após vinte e cinco anos de
contribuição aos motoristas de táxi.

o Congresso Nacional decreta
Art. 1° É considerada prejudicial à saúde e à in

tegridade física a atividade de motorista de táxi.
Art. 2° É assegurada a concessão pelo Regime

Geral de Previdência Social de aposentadoria especi
al aos vinte e cinco anos de contribuição aos trabalha
dores que comprovem tempo de trabalho permanen
te, não ocasional nem intermitente,·no exercício da
atividade de motorista de táxi, bem como a exposição
a agentes nocivos prejudiciais à saúde no período de
tempo mínimo exigido para a concessão do benefício.

Art. 3° O benefício previdenciário previsto nesta
lei será financiado com os recursos provenientes da
contribuição previdenciária de que trata0 inciso 11 do
art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas
alíquotas serão acrescidas na forma do disposto no §
6° do art. 57 da Lei n° 8,213, de 24 de julho de 1991 .

Art. 4° Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

O desempenho da atividade de motorista de táxi
por longos períodos de tempo é extremamente preju
dicial à saúde, haja vista que no exercício de suas ati
vidades estão expostos permanentemente ao risco
de morte e à tensão decorrente das suas condições
de trabalho.

De fato, é de conhecimento de todos que o trân
sito nas cidades é cada vez pior, gerando elevados ní
veis de tensão nos motoristas, em especial nos moto
ristas profissionais. Os assaltos também são freqüen
tes, terminando quase sempre em algum tipo de vio
lência física contra os motoristas de táxi. Some-se a
isso o fato de que, para garantir a sua sobrevivência e
a de sua família, a jornada de trabalho diária dos mo
toristas de táxi se estende por, no mínimo, 10a 12 ho
ras, muitas vezes incluindo o período noturno.

Buscando reverter esse injusto quadro, estamos
propondo que seja concedida aposentadoria especial
aos motoristas de táxi que tenham exercido esta ativi
dade por pelo menos vinte e cinco anos e que com
provem a exposição a agentes nocivos que prejudi
quem a saúde ou a integridade física. Destaque-se,
ainda, que em obediência ao disposto no art. 201, §

1°, da Constituição Federal, o qual determina que as
aposentadorias com critérios diferenciados daqueles
contidos na Carta Magna devem ser previstas em lei
complementar, estamos propondo a concessão de
aposentadoria especial para os motoristas de táxi por
meio de Projeto de Lei Complementar.

Tendo em vista a importância da matéria, conta
mos com o apoio dos Senhores Pares para a aprova
ção deste nosso Projeto de Lei,

Sala das. Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

Devolva-se a presente proposição,
tendo em vista já se encontrar em tramita
ção na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 10,9-2003 - João Paulo Cunha,
Presidente.

SGM/P N° 1977/03

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Carlos Nader
Anexo IV - Gabinete n° 917
Nesta

Senhor Deputado,

Reporto-me ao Projeto de Lei n° 1846, de 2003,
de sua autoria, que "Autoriza a utilização de arma
mento pelos integrantes das guardas municipais dos
municípios com mais de cem mil habitantes e dá ou
tras providências".

Encaminho em devolução a Vossa Excelência a
proposição em apreço, em virtude de já se encontrar
em tramitação na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração. - João Paulo
Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1846, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Autoriza a utilização de armamento
pelos integrantes das guardas municipa
is dos municípios com mais de cem mil
habitantes e dá outras providências,

O Congresso Nacional decreta
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Art. 1° Os integrantes das guardas municipais
dos municípios com mais de cem mil habitantes, no
exercício de suas atribuições, terão porte estadual de
arma de fogo.

Art. 2° As guardas municipais dos municípios de
mais de cem mil habitantes, na forma de convênio a
ser firmado entre o município e o Estado e entre o mu
nicípio e a União, poderão atuar em conjunto, respec
tivamente, com as polícias civil e militar e com a polí
cia federal, executando, no âmbito do município,
ações atribuídas, pela Constituição Federal, a esses
órgãos policiais.

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

Justificação

A Constituição Federal (CF/88) em seu art. 144,
§ 8°, estabelece que as guardas municipais desti
nam-se à proteção dos bens, serviços e instalações
dos municípios, conforme dispuser a lei.

Na aplicação desse dispositivo, de forma restriti
va, interpretou-se que a missão constitucional das
guardas municipais não lhes assegurava o porte de
arma de fogo.

Tal entendimento, diante da atual realidade
brasileira, mostra-se completamente destituído de
lógica.

Não resta dúvida, por exemplo, de que a prote
ção da sede do governo municipal, como um bem do
município, é uma atribuição da guarda municipal. Se
integrantes do crime organizado, descontentes com
políticas sociais do prefeito que estejam reduzindo o
seu poder de influência em uma área carente, resol
verem metralhar a sede do governo municipal, restará
ao guarda municipal, em situação vexaminosa, es
conder-se para não ser morto.

Outros exemplos, tão significativos como esse,
poderiam ser expostos para demonstrar que o enten
dimento da não existência de direito do guarda muni
cipal ao porte de arma de fogo - posição que decorre,
muito mais, de pressão corporativa de outros órgãos
policiais do que de uma interpretação técnica do texto
constitucional- está equivocado e totalmente dissoci
ado da realidade fática do dia-a-dia de nossas metró
poles.

Para corrigir tal distorção, estamos apresentan
do este projeto de lei que pretende, dando uma inter-

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

pretação autêntica ao texto constitucional, afastar de
vez a indevida proibição de porte de arma pelo inte
grante da guarda municipal.

Em complemento, por entender que a solução
para a crise da segurança pública brasileira passa por
um processo de municipalização do sistema de segu
rança pública, estamos propondo a possibilidade de
que - nos termos de convênio próprio firmado entre o
município e os Estados e entre o município e a União
- a guarda municipal assuma a execução, no âmbito
do município, de atribuições próprias das polícias civil
e militar e da polícia federal.

Destaque-se, por relevante, que não estamos
atribuindo diretamente às guardas municipais as
competências da polícias civil, militar e federal, o que
seria uma inconstitucionalidade material em face do
disposto no art. 144, §§ 1°,4° e 5°, da CF/88.

Como as competências previstas nesses
dispositivos constitucionais são privativas (e não
exclusivas) - tanto que a competência da polícia
federal para o combate ao tráfico ilícito de entor
pecentes e drogas afins, o contrabando e o des
caminho não afasta a de outros órgãos públicos
nas respectivas áreas de competência -, elas po
dem ser delegadas, mediante convênio, o qual,
como decorre da vontade das partes, só será as
sinado se houver interesse dos entes federados,
aos quais estão, preferencialmente, atribuídas
essas tarefas policiais, de delegar, sob condi
ções, o exercício de algumas delas à guarda mu
nicipal.

Tendo a convicção de que o tema da segu
rança pública preocupa a totalidade da população
brasileira e, por conseguinte, os seus represen
tantes no Congresso Nacional, e que a municipali
zação da segurança pública é uma solução viável
e efetiva para a melhoria do nível de segurança
oferecido à sociedade, esperamos contar com o
apoio dos nossos Pares para a aprovação deste
projeto de lei.

Saia das Sessões, 2 de setembro de 2003. -Depu
tado Carlos Nader.

Devolva-se a presente proposição,
tendo em vista já se encontrar em tramita
ção na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar. Oficie-se e,
após, publique-se.

~----~-- -----------~~--
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Em 10-9c2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

SGM/P n° 1.978/03

Brasília,1Ode setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Garlos Nader
Anexo IV - Gabinete n° 917
Nesta

Senhor Deputado,

Reporto-me ao Projeto de Lei n° 1.844, de 2003,
de sua autoria, que "Acrescenta inciso VI, no § 2°, do
art. 121, do Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de Setembro de 1940".

Encaminho em devolução a Vossa Excelência a
proposição em apreço, em virtude de já se encontrar
em tramitação na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração

PROJETO DE LEI N° 1.844 , DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Acrescenta inciso VI, no § 2°, do art.
121, do Código Penal Brasileiro - Decre
to-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

o Congresso Nacional decreta
Art. 1° O § 2°, do art. 121, do Decreto-lei n°

2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal Bra
sileiro - passa a vigorar acrescido de um inciso VI,
com a seguinte redação:

Art. 121 .

VI - Contra autoridades policiais,
membros do Ministério Público, da Magistra
tura, Parlamentares e advogados ou quais
quer agentes públicos que detenham fun
ções de investigação, prevenção, combate,
julgamento, aplicação e execução de penas
criminais, bem como o particular que contri
bua para a realização dessas atividades.

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

Justificação

A violência contra a vida de pessoas públicas ou
particulares que - de qualquer forma se insurgem

contra o crime organizado, atingiu limites, podemos
assim dizer, que beiram a ficção científica.

Os fatos criminosos, que outrora eram mostra
dos nos contos cinematográficos como excrescência
a ser vencida (e sempre o eram) pelas forças do
bem, tornaram~se lugar comum em nosso país, mas
com um detalhe: as forças demoníacas preponde
ram e o mocinho que outrora, de lança um riste, al
taneiro, combatia e vencia as forças do mal, cur
va-se .fragilizado e impotente diante do dragão en
sandecido, impiedoso e si:l.nguinolento do crime or
ganizado.

O crime acontece, ganha as manchetes dos
noticiosos, cataliza a justa revolta popular e medidas
são buscadas. Diante da inexistência de contraposi
ção eficaz, sua lembrança vai desaparecendo e len
tamente a poeira do tempo faz esquecer a violência.
Ficam como herançatênueregistro de um fato dolo
roso, a desmoralização dos guardiões da sociedade
e o negro véu da tristeza a cobrir a face lacrimosa
dos familiares e amigos da vítima sacrificada.

Embora de todos conhecidos, pois os fatos es
tiveram por longo tempo enfocados pela mídia, é
bom relembrar os acontecirnentos mais marcantes,
que comprovam a ousadia e impiedade dos grupos
criminosos.

- Morte do Promotor Francisco José Lins do
Rêgo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ilustre
membro do Ministério Público, de 43 anos, foi exe
cutado a tiros, no começo do ano 2002. O assassi
nato deveu-se ao fato de o promotor haver se insur
gido contra adulteração de combustíveis.

- Execução, i:l.pÓS verdadeiro festival de tortu
ras, do jornalista Tim Lopes.

Em sua sagradafunção de informar a sociedade,
o idealista Tim incursionou à favela carioca, com o intu
ito de filmar às escondidas a exploração sexual de me
nores, em bailes promovidos por organização crimino
sa. Era um particular desenvolvendo atividades infor
mativas que interessavam ao Poder Público, guardião
maior da segurança. Inafortunadamente descoberto,
foi submetido a um ritual de tortura, tendo o corpo es
quartejado ainda vivo. O fato causou, como não pode
ria deixar de ser. tri:l.umae comoção nacional.

Os fatos se sucedem: diretora de escola é morta
em cidade do interior de São Paulo, por não conceder
facilidades para atuação dos traficantes. Pessoas são
assassinadas sumariamente, pelo simples fato de te
rem errado o caminho e adentrado no interior de fave
las dominadas pelos facínoras.
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Existem, além disso, as vítimas anônimas. São
pessoas que na sua faina diária pela sobrevivência, ti
veram alguma espécie de desentendimento com
membros de quadrilha, que socorrendo-se da força
de seus pares eliminaram o desafeto, enterrando-os
em vala comum, sem identificação.

O que dizer das balas perdidas que ceifam a
vida de inocentes cidadãos, inclusive crianças?

Estamos atravessando literalmente uma situa
ção de guerra, com uma diferença: enquanto que nes
ta, os países beligerantes, em geral, têm suas ativida
des tornadas conhecidas, inclusive, até, com ima
gens na TV, o crime organizado baseia suas ações
criminosas no inesperado, espargindo terror na co
munidade: surpresa e crueldade são suas marcas re
gistradas.

O Estado está em vias de perder seu poder
coercitivo sobre o crime. As autoridades públicas
tornaram-se reféns de ameaças e fugitiva dos ban
didos.

A bandidagem não tem limites; atentam contra a
vida e contra bens públicos e particulares como se
suas ações estivessem sancionadas pela licitude e
abalizados por um poder incontestável. Prédios públi
cos são metralhados, comércio são fechados, como
para demonstrar que a quadrilha de bandidos tudo
pode.

Recentemente dois membros da Magistratura ti
veram suas vidas interrompidas.

Antonio José Machado Dias, Juiz Corregedor
em Presidente Prudente, SP, 47 anos, era enérgico
no exercício de seu mister. Sinistra e covarde embos
cada interrompeu sua existência. Deixou mulher e fi
lho pequeno.

Dias após, em Vila Velha, Espírito Santo, outro
Juiz de Execuções Penais, Alexandre Martins de Cas
tro Filho, pereceu sob as balas assassinas do crime
organizado.

Ambos haviam sido já ameaçados de morte. E
eis aqui uma importante diferença - ressalta editorial
de o Estado de São Paulo - entre a Justiça e bandi
dos. Enquanto as autoridades burocratizam as pro
messas de dar aos bandidos o tratamento devido,
preconizado pela lei, estes cumprem suas ameaças,
sem obediência a qualquer limite.

Por último, convém mencionar devido à violên
cia na forma de execução, o assassinato do Deputado
Estadual Valdeci de Jesus, morto a tiros em São Cris
tovão, RJ.

Devido a todos esses fatos, pareceu-nos opor
tuno propor a alterações, objeto deste PL.

Em que pese o argumento de que outros com
ponentes, tais como a existência da miséria, ensino e
educação deficientes, corrupção generalizada este
jam no cerne da questão, temos que nossa proposta,
se aprovada, contribuirá para fortalecer a defesa da
sociedade.

Propomos, através do PL, agravamento da pena
para homicídios e lesões corporais cometidos tanto
contra pessoas que tem por dever de oficio lutar con
tra o crime, cada qual no seu ramo de atividade, como
para as pessoas que por circunstâncias fáticas este
jam envolvidos nessa luta. Suponha-se a hipótese de
testemunha que deva depor em processo criminal
contra traficante, ou o caso de detentor de mandato
eletivo que contrarie interesse dos facínoras, no curso
de tramitação de Proposta.

Se aprovada a iniciativa contribuirá, sem dúvida,
para o fortalecimento de nossa lei penal e intimidação
dos criminosos, motivo pelo qual esperamos o total
apoio dos nobres colegas.

Sala das Sessões, 2 de Setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

Despacho:Devolva-se a presente pro
posição, tendo em vista já se encontrar em
tramitação na Casa proposição de idêntico
teor de autoria do mesmo parlamentar. Ofi
cie-se e, apôs, publique-se.

Em: 10-9-03 ~ João Paulo Cunha,
Presidente.

OFICIO N° 119/PLEN

Brasília, 9 de setembro de 2003

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

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

a fim de indicar, como titulares, os Deputados Maurí
cio Rands, PT/PE, e Paulo Delgado, PT/MG, na Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 92-A, de 1995, do
Senhor Nicias Ribeiro, que "dá nova redação ao arti
go 101 da Constituição Federal" (Membros do STF). A
Deputada Iriny Lopes, PT/ES, titular na referida

Comissão, passa a ocupar vaga de suplente.
Atenciosamente,- Deputado Nelson Pellegrino, lí
der do PI.
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Defiro. Publique-se
Em: 10-9-03 - João

Presidente.

OFíCIO N° 945-L-PFU2003

OFíCIO N° 0949-L-PFU03
Paulo Cunha,

Brasília, 09 de setembro de 2003

Brasília, 9 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado

RODRIGO MAIA para integrar; como membro titu
lar, a Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em substituição ao Deputado Vic Pires
Franco.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em: 10-9-2003 - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFíCIO N° 0947-L-PFU2003

Brasília, 09 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Rodrigo Maia deixa de integrar, como membro titular,
a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço PÚ
blico.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL..

Defiro. Publique-se.
Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado VIC Pi

res Franco para integrar, como membro titular, a Co
missão de Seguridade Social e Família, em vaga
existente.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. PSDB N° 1.337/2003

Brasília, de 1Osetembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados, Wil

son Santos, Nilson Pinto, Casara e Ronaldo Dimas,
como membros titulares, e os Deputados Sebastião
Madeira, João Castelo, Eduardo Gomes e Zenaldo
Coutinho, como membros suplentes, para integrarem
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar n° 91, de 2003, que
"institui, na forma do art. 43 da Constituição, a Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
SUBAM, estabelece a sua composição, natureza jurí
dica, objetivos, área de competência e instrumentos
de ação".

Respeitosamente, Deputado Jutahy Junior, Lí
der do PSDB.

Publique-se.
Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF909/2003

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Oficio n° 1080/03

Setembro de 2003

Brasília, 9 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhores Deputados do José Múcio Monteiro
(PTB-PE) e José Carlos Elias (PTB-ES), como Su
plentes, para integrarem a Comissão Especial desti
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complemen
tar nO 76, de 2003, do Poder Executivo, que "institui,
na forma do artigo 43 da Constituição, a Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,
estabelece a sua composição, naturezajurídica, obje"
tivos, área de competência e instrumentos de ação".

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

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.910/2003

Brasília, 9 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, o Senhor Deputado JOÃO MAGALHAES
(PTB-MG), na qualidade de Titular, em substituição
ao Senhor Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
(PTB-PE) para integrar a Comissão Especial destina
da 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 Superintendên
cia do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, es
tabelece a sua composição, natureza jurídica, objeti
vos, área de competência e instrumentos de ação",

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

Atenciosamente, Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 9 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, venho indicar

pelo Partido Progressista - Pp, os deputados Francisco
Garcia, Ronivon Santiago e Zé Lima, como titulares, e
o deputado Jogo Tota e a deputada Suely Campos,
como suplentes, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao.Projeto de Lei Comple
mentar n° 91, de 2003, do Poder Executivo, que "institui,
na forma do artigo 43 da Constituição, a Superintendên
cia da Amazônia - SUDAM, estabelece a sua composi
ção, natureza jurídica, objetivos, área de competência e
instrumentos de ação".

Atenciosamente, Pedro Henry, Líder.

Publique-se
Em 10-9"03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/AlPSB/71 0/03

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

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

putado Isaías Silvestre para a vaga de suplente da Comis
são 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 - SUDENE,
estabelece a sua composição,.natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação."

Atenciosamente, Deputado Eduardo Campos,
Líder do PSB.

Defiro, Publique-se
Em 10-9-03. ~ João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF/AJPSB/71 bl03

Brasília, 10 de setembro de 2003

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

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

Deputados GonzagaPatriota e Pastor Francisco Olímpio
para as vagas de titular da Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC na 54-A, de 1999, do Sr. Celso
Giglio que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" (dispondo que o pessoal em
exercício, que não tenha sido admitido por concursopú
blico, estável ou não, passa a integrar quadro temporário
em extinção, à medida que vagarem os cargos ou em
pregos respectivos).

Atenciosamente, Deputado Eduardo Campos,
Líder do PSB.

Publique-se
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. N.° 200103

Brasília, 9 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico nos termos regimentais, o Deputado Pro

motor Afonso Gil (titular) e o Deputado Daniel Almei
da (suplente) para integrarem a Comissão Especial
destinada a "efetuar estudo de projetos e ações com
vistas à transposição e a integração das bacias hidro
gráficas para a região do Semi-Arido".

Respeitosamente, Deputado Inácio Arruda, 
Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em, 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ofício-P- 354-AJ03

Brasília, 3 de setembro de 2003

À Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha

DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, em reunião or

dinária realizada hoje, declarei a prejudicialidade, nos
termos do art. 164, I, do Regimento Interno, do Proje
to de Lei Complementar na 140/00, que regulamenta
o inciso HI, do art. 192 da Constituição Federal, em
virtude da revogação dos incisos e parágrafos do art.
192 pela Emenda Constitucional na 40, de ~9 de maio
de 2003, conforme parecer, anexo, do Relator, De
putado Alceu Collares.

Diante do exposto, encaminho o referido projeto
para as providências cabíveis.

Na .oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, presi
dente.

Publique-se.
Em, 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. N° 355-P/2003 - CCJR

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente daCâmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Órgão Técnico, em 2 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

ANEXO AO OF. N° 355-P/2003-CCJR
DE 3 DE SETEMBRO DE 2003.

PARECERES DE COMISSÃO - PDL's

2825/02 128/03 55/03 56/03 57/03

64/03 1 74/03 82/03 83/03 85/03

87/03 I89/03 93/03 107/03 11/03

.__11§!Q~ ____.._L1_??1~~_____ 129/03 . _.1.?_61º~__.___ ,--l-'!º!º~_____--_._---_.__._._...

Publique-se.
Em, 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF. N° 356-P/2003 - CCJR

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Of.P - n° 107/2003

Setembro de 2003

Brasília, 3 de setembro 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, os projetos de decreto
legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Órgão Técnico, em 2 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

PARECERES DE COMISSÃO - PDl

146/03 147/03 148/03 150/03

152/03 153/03 155/03 164/03

167/03 180/03 187/03 191/03

194/03 197/03 199/03 201/03

202/03 204/03 207/03 214/03

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso n° 470/CEC

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação, com substitutivo, do Projeto de lei n°
850/03, do Sr. Elimar Máximo Damasceno, que "proí
be o uso de publicidade em livros didáticos e material
escolar e das emendas nOs 1 e 2/03, apresentadas na
Comissão, para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art 164, I, do Regi

mento Interno, comunico a V. Exa que declarei prejudi
cado o Projeto de lei n° 427/95, do Sr. Ubaldo Corrêa.

Cordiais Saudações. - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.P - n° 108/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

dos arts. 41, IV e 50, 111, a, do Regimento Interno, esta
Presidência fez a leitura da Mensagem n° 238/03, do
Poder Executivo, na reunião da Comissão do dia
6-8-03.

Ao ensejo,apresento-Ihe
Cordiais Saudações. - Deputado Eliseu Re

sende, Presidente.

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.P - n° 125/2003

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

dos arts. 41, IV e 50,111, a, do Regimento Interno, esta
Presidência fez a leitura da Mensagem n° 334/03, do
Poder Executivo, na reunião da Comissão do dia
27-8-03.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração.

-------- --_ .._~~--- ---------_ .._------~------~-~- --~-----~-~----- ..~~--------------
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Cordiais Saudações. - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em: 10-9-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. Preso n° 129/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO 6.777, de 2002.

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

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se
Em: 10-9-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso n° 130/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 6.778, de 2002.

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

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se
Em: 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso n° 132/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 6.999, de 2002.

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

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se
Em: 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Ofício P - 125/03

Brasília, de 5 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso

XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. 8(1, em
anexo, a relação das proposições em tramitação neste
Órgão, ao término do mês de agosto do corrente ano.

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO AO
TÉRMINO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

1. PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N° 28/00 - do Sr. Luiz Sérgio - que "propõe que a
Comissão de Viação e Transportes fiscalize o De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER, em sua atuação no contrato firmado com a
Concessionária Rio-Teresópolis - CRr'.

PRONTO PARA PAUTA

2. PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N° 43/00 - do Sr. João Ribeiro - que "Propõe que a
Comissão de Viação e Transportes fiscalize o 15°
Distrito Rodoviário Federal, com sede em São Luís
- MA, quanto aos procedimentos licitatórios e de
execução de obras rodoviários".
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o TCU DETERMINOU
A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA

3. PROJETO DE LEI W 4.029/93 - do Sr. Fábio Feld
mann - que "dispõe sobre a conversão nacional do
Franco Poincaré, para indenização de vítima de aci
dente aeronáutico, de perda ou dano de bagagem, e
dá outras providências" (apensados os PLsnos
1.349/95, 2.195/96, 3.898/00, 6.358/02 e 1.688/03).
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

4. PROJETO DE LEI N° 694-A/95 - do Sr. Alberto
Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais do
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providênci
as" (apensado o PL n° 1.974/96).
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

5. PROJETO DE LEI N° 3.009-A/97 - do Senado
Federal (PLS n° 59/96) - que "estabelece a obri
gatoriedade da inclusão de eclusas e de equipa
mentos e procedimentos de proteção à fauna
aquática dos cursos d'água, quando da constru
ção de barragens".

PRONTO PARA PAUTA

6. PROJETO DE LEI W 3.876/97 - do Sr. Paulo Ro
cha - que "altera o art. 66 da Lei n° 9.503/97 - Códi
go de Trânsito Brasileird' (apensados os PLs nOs
389/99, 837/99, 1.757/99 e 4.889/99).
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

7. PROJETO DE LEI N° 3.925197 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a vedação à cobrança
de pedágio dos veículos registrados no município
onde localizam-se postos de pedágio" (apensados
os PLs. nllS.. 4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99,
1.177/99, 1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.977/99,
1.995/99, 2.246/99, 2.695/00, 3.229/00,3.444/00,
4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 5.555/01,
6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 6.745/02, 6.750/02,
6.790/02, 6.877/02, 7.062/02, 7.096/02, 7.159/02,
7.447/02, 284/03, 800/03, 902/03, 984/03, 1.195/03,
1.057/03 e 1.245/03).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

8. PROJETO DE LEI N° 4.206/98 - do Sr. Severino
Cavalcanti - que "introduz modificação na Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, para permitir o enquadramento
dos veículos que especifica, como de aluguel, para
o transporte coletivo de passageiros" (apensados os
PLs nOs 574/99, 751/99 e 1.027/99).
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

9. PROJETO DE LEI N° 4.431-A/98 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "modifica a Lei n° 9.503, de 1997
Código de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre o trân
sito de veículos de tração e especiais na via pública,
assim como sobre a habilitação para a condução de
tais veículos".

AGUARDANDO DISTRIBUiÇÃO

1O. PROJETO DE LEI W 1.460/99 - do Sr. Luiz Bit
tencourt - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da
Lei n° 9.503, de 1997, tornando a terceira luz de fre
io equipamento obrigatório de automóveis e veículos
mistos" (apensados o PL n° 1.537/99 e seus apen
sados (PLs. nOs 2.051/99, 2.149/99, 2.532/00,
2.540/00, 1.723/99, 3.092/00, 3.123/00, 3.299/00 e
3.370/00).
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

11. PROJETO DE LEI N° 2.050/99 - do Ênio Bacci 
que "altera a velocidade para motocicletas onde não
exista sinalização e dá outras providências" (apen
sados os PLs nOs 2.057/99, 2.305/00 e 2.332/00)
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

12. PROJETO DE LEI N° 2.154-A/99 - do Sr. Flávio
Derzi- que "altera as Lei nOs 9.503, de 1997, e
8.666, de 1993" (apensados os PLs nOs 4.376/01 e
4.516/01).
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

13. PROJETO DE LEI N° 2.234/99 - do Sr. Sérgio
Carvalho - que "dispõe sobre sistema integrado de
transporte coletivo urbano".

AGUARDANDO DISTRIBUiÇÃO

14. PROJETO DE LEI N° 2.718-A/00 - do Sr. Dr. Ro
sinha - que "dispõe sobre á venda de espaços para
publicidade nos sistemas de transportes rodoviário,
ferroviário e metroviário de passageiros".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

15. PROJETO DE LEI N° 3.140/00 - do Sr. Chico da
Princesa - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro"(apensados os PLs n° 3.453/00, 6.219/02,
6.265/02, 6.709/02, 7.034/02, 7.119/02, 7.336/02,
737/03,742/03,827/03,865/03,996/03 e 1.664/03).
RELATOR: Deputado MIGUEL DE SOUZA

16. PROJETO DE LEI N° 3.279/00 - do Sr. De Velasco
- que "acrescenta § 2° ao art~ 80 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que inst~uí o Código de Trânsito
Brasileiro" (apensado a este o PL n° 3.485/00).
RELATOR: Deputado MAURO LOPES



PRONTO PARA PAUTA

26. PROJETO DE LEI N° 4.582/01 - do Sr. Luiz Bit
tencourt - que "define critérios para instalação de
barreiras eletrônicas e equipamentos de fiscalização
eletrônica de velocidade".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

27. PROJETO DE LEI N° 4.741/01 - do Sr. Alberto
Fraga - que "acrescenta dispositivos à Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

28. 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" (apenso o PL n° 5.057/01)
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

29. PROJETO DE LEI N° 5.218/01 - do Sr. Alberto
Fraga - que "estabelece a obrigatoriedade de um
profissional da área de saúde nos vôos com dura
ção superior a duas horas e dá outras providências".
RELATOR: DeputadoMIGUEL DE SOUZA

30. PROJETO DE LEI N° 5.393/01 - do Sr. Romeu
Queiroz - que "altera a redação dos artigos 20 e 21
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras
providências (apensado o PL n° 5.795/01).
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

31. PROJETO DE LEI W 5.408-A/01 - do Sr. Aníbal
Gomes - que "acrescenta dispositivo ao art. 39 do
Código Brasileiro de Aeronáutica".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

32. PROJETO DE LEI N° 5.462/01 - do Senado Fe
deral (PLS N° 91/00) - que "dispõe sobre a divulga
çãoem Diário Oficial do relatório do registrador de
dados de vôo (caixa-preta)de avião acidentado".
RELATOR: Deputado MARCELlNO FRAGA

PRONTO PARA PAUTA

18. PROJETO DE LEI N° 3.770/00 - do Sr. Chico da
Princesa- que "dispõe sobre a responsabilidade ci
vil do prestador de serviço de transporte coletivo ur
bano e metropolitano de passageiros e dá outras
providências".

PRONTO PARA PAUTA

19. PROJETO DE LEI N° 3.887-A/00 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "dispõe sobre as condições de utiliza
ção das rodovias pavimentadas, sua conservação e
manutenção, e dá outras providências"
PRONTO PARA PAUTA

20. PROJETO DE LEI N° 4.033/01 - da Sra. Teima
de Souza - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro" (apensado ao PL n° 4.831/01)
RELATOR: Deputado ANTÔNIO NOGUEIRA

21. PROJETO DE LEI N° 4.153-A/01 - do Sr. Chico
da Princesa - que "dispõe sobre gratuidade para as
pessoas portadoras do vírus da AIDS, com renda de
até três salários mínimos, no transporte público co
letivo interestadual".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

22. PROJETO DE LEI N° 4.264-A/01 do Sr. Luiz Bit
tencourt - que "altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho
de 1994, que concede passe livre às pessoas porta
doras de deficiência no sistema de transporte coleti
vo interestadual, para estender o benefício às crian
ças portadoras de câncer" (apensados os PLs nOs
5.196/01, 5.208/01, 5.275/01, 5.558/01, 6.184/02,
7.031/02, 7.299/02 e 7.464/02)
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI

23. PROJETO DE LEI N° 4.296/01 - do Sr. Fernan
do Gabeira - que "altera a Lei n° 9.966, de 28 de
abril de 2000, que "dispõe sobre a prevenção, o con
trole e a fiscalização da poluição causada por lança
mento de óleo e outras substâncias nocivas ou peri
gosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências"".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
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17. PROJETO DE LEI N° 3.651/00 - do Sr. José 24. PROJETO DE LEI N° 4.349/01 - do Sr. Antônio
Egydio - que "altera os arts. 133 e 159 do Código Carlos Konder Reis - que "dá nova redação aos
de Trânsito Brasileiro, para permitir o uso decópia arts. 258 e 284 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
autenticada do Certificado de Licenciamento Anual de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro"
e da Carteira Nacional de Habilitação" (apensado o PL n° 6.083/02).
(apensado o PL n° 4.390/01). RELATOR: Deputado BETa ALBUQUERQUE

25. PROJETO DE LEI N° 4.524/01 - do Sr. Helenildo
Ribeiro - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasi
leiro", para dispor sobre placas de veículos oficiais".



PRONTO PARA PAUTA

42. PROJETO DE LEI N° 7.047/02 - o Sr. Alceste
Almeida - que "institui o Vale - Troco I Transporte, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS

43. PROJETO DE LEI N° 7.067/02 - da Comissão
de Legislação Participativa (SUG 57/02) - que "de
nomina Presidente Tancredo Neves () trecho da
BR-451 entre Governador Valadares e Montes Cla
ros, no Estado de Minas Gerais".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

44. PROJETO DE LEI N° 7.127/02 - do Senado Fe
deral (PLS na 168/99) - que "altera o art. 143 da Lei
na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, de modo a disciplinar
a habilitação de condutores de combinações de veí
culos" (apensado os PL nas 4.369/98, 4.391/98,
4.452198, 4.458/98, 4.465/98, 4.710/98, 4.718/98,
4.870/98, 212/99, 524/99, 816/99, 817199, 1.466/99.
2.273/99, 2.837/00, 3.931/00, 4.228/01, 4.885/01,
5.080101, 5.724101, 6.976/02, 7.283/02, 939/03 e
1.012103).
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33. PROJETO DE LEI N° 5.488/01 - do Senado Fe- PRONTO PARA PAUTA
deral (PLS N° 1.445/99) - que "acrescenta dispositi-
vos à Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 41. PROJ ETO DE LEI N° 6.992/02 - o Poder
institui o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecen- Executivo (MSC N° 493/02 - E) - que "autoriza a
do condições para o parcelamento de multas por in- instituição da Companhia Docas de Sepetiba
fração de trânsito" (apensados os PLs nas 3.838/00, S.A. e a cisão da Companhia Docas do Rio de
4.155/01, 4.504/01,4.651/01, 5.423/01, 5.709/01, Janeiro S.A.".
6.515/02,728/03 e 972103).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

34. PROJETO DE LEI N° 6.106/02 - do Sr. Luiz
Alberto - que "denonima "Aeroporto Internacional
de Salvador - Dois de Julho" o aeroporto da Cidade
de Salvador, Estado da Bahia" (apensado o PL na
297/03 e 620103).
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO

35. PROJETO DE LEI N° 6.374/02 - do Sr. Jovair
Arantes - que "acrescenta artigo ao Código de Trân
sito Brasileiro tornando obrigatório a gravação do
nome e do tipo sangüíneo do proprietário, no capa
cete de segurança para motociclistas e afins".
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO

36. PROJETO DE LEI ND 6.445/02 - do Sr. Fernan
do Ferro - que "altera, na Lei 9503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, a redação do art. 115
e seu § 10, os quais dispõem sobre a identificação
externa dos veículos".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO NOGUEIRA

37. PROJETO DE LEI N° 6.592102 - do Sr. Mendes
Ribeiro Filho - que "altera o art. 267 do Código de
Trânsito Brasileiro, dispondo sobre a aplicação da
penalidade de advertência por escrito".

PRONTO PARA PAUTA

38. PROJETO DE LEI N° 6.904/02 - do Senado Fe
deral (PLS na 45/02) - que "denomina Ponte Prefeito
Olavo Brasil Filho a ponte sobre o Rio Tacutu, na
BR-401, Km 120, no Município de Bonfim, no Esta
do de Roraima".
RELATOR: Deputado MARCELlNO FRAGA

39. PROJETO DE LEI N° 6.961/02 - do Sr. Mendes
Ribeiro Filho - que "denomina Rodovia Synval Gu
azzell", o trecho da rodovia BR-116, entre as cida
des de Vacaria e Porto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul".
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

40. PROJETO DE LEI N° 6.990102 - o Sr. João Mag
no -que "altera a Lei na 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
de 23 de setembro de 1997".

PRONTO PARA PAUTA

45. PROJETO DE LEI N° 7.152/02 - da Sr Teima
de Souza ~ que "inclui § ao art. 1° da Lei 8.630 de
25 de fevereiro de 1993, renumera os incisos IV e V
e inclui alineas".
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

46. PROJETO DE LEI N° 7.174/02 - do Sr. Welínton
Fagundes - que "institui o transporte ferroviário de
passageiros ao longo da Ferrovia Senador Vuolo
(FERRONORTE), no trecho compreendido do Esta
do do Mato Grosso ao Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado MARCELlNO FRAGA

47. PROJETO DE LEI N° 7.199/02 - do Senado Fe
deral (PLS N° 130101) - que "dispõe sobre o adicio
nai tarifário para a suplementação de linhas aéreas
regionais" (apensado o PL na 2.623/00).
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

----- ---------- --------- - --- ------ --------- ----- - ----- ----- ------



PRONTO PARA PAUTA

62. PROJETO DE LEI N° 396/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "dispõe sobre a adaptação de veículos do
sistema de transporte coletivo para atender às pessoas
obesas, cria normas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARIO NEGROMONTE

63. PROJETO DE LEI N° 408/03 - do Sr. Zé Geraldo 
que "modifica a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, estabelecendo requisitos complementares de ha
bilitação para os condutores que tencionam prestar ser
viço de transporte remunerado de bens ou passageiros
em veículo automotor de duas ou três rodas".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

64. PROJETO DE LEI N° 505/03 - do Sr. Bismark
Maia - que "altera a Lei nO 7.565, de 19 de dezem
bro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro
de Aeronáutica, para discipliriar aspectos relativos à
oferta de bilhetes com tarifas promocionais".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

PRONTO PARA PAUTA

50. PROJETO DE LEI W 7.371/02 - do Sr. Nárcio
Rodrigues - que "denomina Rodovia Chico Xavier o
trecho da Rodovia BR-050 I MG, que vai da divisa
de Minas Gerais com São Paulo até a divisa de Mi
nas Gerais com Goiás".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

51. PROJETO DE LEI N° 7.396102 - do Sr. Pompeo
de Mattos - que "acrescenta-se parágrafos § 3°, §
4° e § 5°, ao artigo 258 da Lei Federal n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, estabelecendo limite de
20% do valor de mercado do veículo, para a aplica
ção de multas de trânsito".
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

52. PROJETO DE LEI N° 7.406/02 - do Sr. Dr. Hélio
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da marcação
da numeração das bicicletas em seu monobloco e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO NOGUEIRA

53. PROJETO DE LEI N° 7.454/02 - do Sr. Eni Voltolini
- que "dispõe sobre a implantação do Programa de
Trânsito Aluno-Guia nas escolas de educação básica".
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA

54. PROJETO DE LEI N° 7.459/02 - do Sr. Eni Voltoli
ni - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

55. PROJETO DE LEI N° 7.498/02 - da Comissão
de Legislação Participativa (SUG 56/02) - que "de
nomina Deputado Pedro Tassís o trecho da rodovia
BR-116 situado no perímetro urbano de Governador
Valadares (MG)".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

56. PROJETO DE LEI N° 42/03 - do Sr. Wasny de
Roure - que "dispões sobre a gratuidade de transpor
te coletivo urbano pelo o trabalhador desempregado"
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
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48. PROJETO DE LEI N° 7.313/02 - do Sr. Pedro 57. PROJETO DE LEI N° 190/03 ~ do Sr. Maurício
Henry - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro Rabelo - que "dispõe sobre a criação de platafor-
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro". mas industriais voltadas para o incentivo a ativida-
RELATOR: Deputado MIGUEL DE SOUZA des exportadoras".

49. PROJETO DE LEI N° 7.369/02 _ da Comissão RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

de Legislação Participativa (SUG 63/02)- que "alte- 58. PROJETO DE LEI N° 215/03 - do Sr. José Divino
ra os arts. 61 e 285 da Lei n° 9.503, de 23 de setem- - que "autoriza o Poder Executivo a incluir o ensina-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasi- mento do Código Nacional de Trânsito na grade curri-
leiro" (apensados os PLs nOs 1.124/03, 1.576/03 e cular das escolas públicas e privadas, do maternal,
1.582/03). ensino fundamental, ensino médio e curso normal, em

todo o território Nacional e dáoutras providências".
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA

59. PROJETO DE LEI N° 279/03 - do Sr. Léo Alcân
tara - que "altera o art. 320 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, quanto à destinação da recei
ta arrecadada com a cobrança de multas no trânsito"
(apensos os PLs. N°s. 744/03 e 1.365/03).
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

60. PROJETO DE LEI N° 325/03 - do Sr. André Luiz
- que "institui efeito suspensivo para as penalidades
que menciona, do Código de Trânsito Brasileiro, e
dá outrasprovidências"
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

61. PROJETO DE LEI N° 357/03 - da Sra Zelinda
Novaes - que "acrescenta ao artigo 146 da Lei n°
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) dispositivo
obrigando a realização do exame de polissonografia
para condutores de ônibus interestaduais, intermuni
cipais, internacionais e de turismo"



PRONTO PARA PAUTA

PRONTO PARA PAUTA

70. PROJETO DE LEI N° 724/03 - do Sr. Milton
Monti - que "altera a Lei na 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro", para dispor sobre circulação de veículos de
tração e crimes de trânsito".
RELATOR: Deputado BETa ALBUQUERQUE

71. PROJETO DE LEI N° 735/03 - do Sr. Beto Albu
querque - que "altera a Lei na
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituí o
Código de Trânsito Brasileiro".

66. 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

67. PROJETO DE LEI N° 617/03 - do Sr. Murilo Za
uith - que "altera dispositivos da Lei na 7.418, de 16
de dezembro de 1985, que institui o vale-transporte,
determinando que este seja pago em dinheiro ao
trabalhador" (apensado o PL na 1.119/03 e
1.173/03).

PRONTO PARA PAUTA

68. PROJETO DE LEI N° 673/03 - do Sr. Rogério
Silva - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei
na 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelecen
do como equipamento obrigatório dos veículos de
carga, as barras laterais de proteção" (apensado o
PLn° 1.026/03).
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

69. PROJETO DE LEI N° 685/03 - do Sr. Paulo
Pimenta - que "altera a redação dos arts. 126 e
243 que tratam respectivamente da baixa de re
gistro de veículos e das obrigações das empre
sas seguradoras nas ocorrências de perda total,
na Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro" (apensado
do PL na 1.654/03).
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65. PROJETO DE LEI N° 539/03 - do Sr. André Luiz PRONTO PARA PAUTA
- que "determina a afixação em veículos de trans- ° .
porte coletivo e de carga de aviso sobre a indeniza- 72: ~ROJETO,,"DE LEI N 749~03 - do ~r. oRelnaldo
ção de passageiros ou não que sejam vitimas de Lelttao - que Introduz alteraçoes na .Lel_n 10.636,
acidentes e dá outras providências". de 30 de dezembro de 2002, que dlspoe sobre a

aplicação dos recursos originários da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE inci
dente sobre a importação e a comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus deri
vados, e álcool etílico combustível, e cria o Fundo
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - FNIT".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

73. PROJETO DE LEI N° 755/03 - do Sr. Daniel
Almeida - que "proíbe que seja previsto valor variá
vel para a tarifa básica de pedágio, em razão de
mês, dia ou intervalo de horário específico".
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO

74. PROJETO DE LEI N° 771/03 - do Sr. IIdeu Araú
jo - que "altera a redação do
"caput" do art. 150, da Lei na 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasi
leiro, dispondo sobre curso de direção defensiva e
primeiros socorros".
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI

75. PROJETO-DE LEI N° 778/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre a proibição do transporte de
passageiros em pé em coletivos em todo o País".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

76. PROJETO DE LEI N° 802/03 - do Sr. Paulo Gou
vêa - que "acrescenta artigo à Lei na 9.503, de 23
de setembro de 1997, que Institui o Código de Trân
sito Brasileiro".
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

77. PROJETO DE LEI N° 869/03 - do Sr. Ivan Ran
zolin - que "altera os artigos 227 e 234 da Lei na
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe so
bre Código Brasileiro de Aeronáutica".
RELATOR: Deputada IRINY LOPES

78. PROJETO DE LEI N° 872/03 - da Sr". Zelinda
Novaes - que "proíbe a veiculação de publicidade
que utilize imagens relativas ao cometimento de in
frações de trânsitd' .
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA

79. PROJETO DE LEI N° 883/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre o transporte de policiais milita
res e bombeiros militares em veículos coletivos intermu
nicipais de passageiros, e adota outras providências".
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO
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80. PROJETO DE LEI N° 898/03 - do Sr. Rogério
Silva - que "modifica o inciso VIII do artigo 231 da
Lei n° 9.503 / 97, para prever como penalidade a
apreensão do veículo".
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

81. PROJETO DE LEI N° 905/03 - do Sr. Pastor Rei
naldo:- que "altera a Lei n° 9.795, de 27 de abril de
1999, que "dispõe sobre educação ambiental, insti
tui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá
outras providências", para estatuir sobre campanhas
educativas contra o tráfico de plantas e animais sil
vestres nos vôos de compànhias aéreas brasileiras"
RELATOR: Deputado JOSÉ SANTANA VASCON
CELLOS

82. PROJETO DE LEI N° 922/03 - do Sr. Davi Alco
lumbre- que "denomina Aeroporto Internacional de
Macapá - Alberto Alcolumbre, o aeroporto da cida
de de Macapá, Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO NOGUEIRA

83. PROJETO DE LEI N° 924/03 - do Sr. Roberto
Jefferson - que "altera a Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o
C6digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o
uso dos passeios, das ciclofaixas e ciclovias".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

84. PROJETO DE LEI N° 988/03 - do Sr. Carlos
Santana - que "modifica o art. 320 do C6digo de
Trânsito Brasileiro, para destinar recursos arrecada
dos. com a cobrança de multas de trânsito para
ações de.combate à fome".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

85. PROJETO DE LEI N° 1.005/03 - do Sr. Feu
Rosa - qUf9 "dá nova redação ao inciso I do art. 40
da Lei n° ~.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituioC6digo de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS

86. PROJETO DE LEI N° 1.017/03 - do Sr. José Di
vino - que "altera dispositivos da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, C6digo de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA

87. PROJETO DE LEI N° 1.032/03 - do Sr. Pastor Fran
ciscO Olímpio - que "acrescenta parágrafo único no art.
156 da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997".
RELATORA Deputada IR1NY LOPES

88. PROJETO DE LEI N° 1.036/03 - do Sr. Ricardo
Izar - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro".
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

89. PROJETO DE LEI N° 1.060/03 - do Sr. Eduardo
Cunha - que "dispõe sobre os preços de passagens
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

90. PROJETO DE LEI N° 1.063/03 - do Sr. Elimar
Máximo Damasceno - que "altera os arts. 162 e
244,. no capítulo XV "Das Infrações", da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituí o
C6digo de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

91. PROJETO DE LEI N° 1.068/03 - do Sr. 8eto
Albuquerque - que "dispõe sobre a criação do Siste
ma Permanente de Planejamento de Transporte 
SISTRAN e dá nova redação aos arts. 6° e 8° da Lei
n° 10.636, de 30de dezembro de 2002".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

92. PROJETO DE LEI N° 1.148/03 - Do Sr. Uncoln
Porteia - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do
C6digo de Trânsito Brasileiro, fixando novo equipa
mento obrigatório para veículos".
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

93. PROJETO DE LEI ND 1.162/03 - Do Sr. Rogério
Silva - que "acrescenta dispositivo ao art. 158 do
Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória
a aprendizagem n9turna".
RELATOR: DepUtado CARLOS SANTANA

94. PROJETO DE LEI N° 1.215/03 - do Sr. Carlos
Souza - que "regulamenta a Guarda Portaria"
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

95. PROJETO OE LEI· N° 1.219/03 - do Sr. Átila Uns 
que "revoga a Léi n° 9.614, de 5 de março de 1998".
RELATOR: Deputado EUSEU PADILHA

96. PROJETO DE LEI N° 1.223/03 - da Comissão
de Legislação Participativa (SUG 32/03) - que "mo
difica a descrição da Rodovia BR-451".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS

97. PROJETO DE LEI N° 1238/03 - do Sr. Luiz
Antônio Fleury- que "modifica os artigos 291, em
seu parágrafo único, 306 e 308 e revoga o artigo
292 do Código de Trânsito Brasileiro ( Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997)".
RELATOR: Deputado MARCELlNO FRAGA

98. PROJETO DE LEI N° 1.286/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescénta o Artigo 290-A à Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, prevendo a prescrição trienal
das multas de trânsito, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA



Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co-

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

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

Brasília, 3 de setembro de 2003

Brasília, 3 de setembro de 2003

Publique-se.
Em: 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. P-126/03

Of. P-127/03

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, aprovou o Projeto de Lei n° 3.651/00
do Sr. José Egydio - que "altera os arts. 133 e 159 do
Código de Trânsito Brasileiro, para permitir o uso de
cópia autenticada do Certificado de Licenciamento
Anual e da Carteira Nacional de Habilitação", e rejei
tou o de nO 4.390101 , apensado.

Atenciosamente, Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.
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99. PROJETO DE LEI ND 1.288/03 - do Sr. Alberto 108. PROJETO DE LEI N° 1.614/03 - do Sr. Rogério
Fraga - que "dá nova redação ao art. 23 da Lei n° Silva - que "acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro". n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO Código de Trânsito Brasileiro".

100. PROJETO DE LEI N° 1.342/03 _ do Sr. Adelor RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA

Vieira - que "altera a redação dos arts. 123, 134 e 109. PROJETO DE LEI N° 1.638/03 - do Sr. Eliseu
233 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, Padilha - que "denomina Rodovia Deputado Wilson
que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (apensa- Mattos Branco a rodovia BR-392, desde o município
do o PL nO 1.680/03). de Pelotas até o de Rio Grande, no Estado do Rio

Grande do Sul".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

RELATOR: Deputado MAURO LOPES
101. PROJETO DE LEI N° 1.348/03 - do Sr. João

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2003. -
Paulo Gomes da Silva - que Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
"dispõe sobre sinalização no transporte de cargas e
passageiros".
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

102. PROJETO DE LEI N° 1.387)03 - do Sr. Neuci
mar Fraga - que "altera o inciso IV do artigo 252 da
Lei n° 9.503/97 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

103. PROJETO DE LEI N° 1396/03 - do Sr. Leonar
do Monteiro - que "acrescenta dispositivo ao art. 21
do Código Brasileiro de Aeronáutica, relacionado à
inspeção de segurança nos aeroportos".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

104. PROJETO DE LEI N° 1.506103 - do Sr. Eduar
do Paes - que "dispõe sobre a municipalização do
Pier da Praça Mauá, localizado no Município do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

105. PROJETO DE LEI N° 1.533/03 - do Sr. Ru
bens Otoni - que "denomina Rodovia Federal Go
vernador Henrique Santillo o trecho da BR-060 
Goiânia/Brasília".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

106. PROJETO DE LEI ND 1.566/03 - do Sr. Pom
peo de Mattos - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 65 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, estabelecendo exceção ao uso de cin
to de segurança".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

107. PROJETO DE LEI N° 1.590/03 - do Sr. Neuton
Lima - que "acrescenta parágrafo ao art. 126 da Lei
nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre veí
culos irrecuperáveis".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

-~~---- -~._------ -~---- -~- ~--------~_.- ~ --- --- .~-~~.~--~~- ._.---~-~~ .. - _.--
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Brasília, 03 de setembro de 2003

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Prezado Presidente
Cumprimentando-o cordialmente, venho por in

termédio deste comunicar a V.Exa que na Sessão Ple
nária do dia 2 do corrente mês manifestei-me sobre o
Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da
Infra-Estrutura Nacional.

A Frente Parlamentar em Defesa da
Infra-Estrutura Nacional trabalhará para colaborar
na consolidação dos instrumentos de regulação e
financiamento, dando segurança aos investidores
nacionais e internacionais, especialmente em se
tores estratégicos, tais como: Energia Elétrica,
Gás Natural, Petróleo, Portos, Saneamento, Tele
comunicações e Transportes.

Na certeza de poder contar com a habitual aten
ção e total apoio por parte de VExa. antecipo-lhe os
meus agradecimentos.

Cordialmente, Eduardo Gomes, Deputado Fe
deral, PSDBITO.

Publique-se.

Of.199/2003

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

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nO 1.162/03 
do Sr. Rogério Silva - que "acrescenta dispositivo ao
art. 158 do Código de Trânsito Brasileiro, para tornar
obrigatória a aprendizagem noturna".

Atenciosamente, Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Of. P-130/03

Publique-se.

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. P-129/03

Brasília, 3 de setembro 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, aprovou o Projeto de Lei n° 540/03 
do Sr. André Luiz - que "cancela as multas por avanço
de sinal aplicadas por fiscalização eletrônica no pe
ríodo compreendido entre as vinte e três e cinco ho
ras, em todo o Território Nacional".

Atenciosamente, Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

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

Regimento Interno, comunico a V. Ex:a que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 6.990102 - do Sr. João
Magno - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Atenciosamente, Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. P-128/03
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missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 4.624/01 - Presidente.
do Sr. Helenildo Ribeiro - que "altera a Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileird', para dispor sobre placas de veícu
los oficiais".

Atenciosamente, Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.
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Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 1.096, DE 2003
(Do Senhor Severino Cavalcanti e outros)

Requer o envio de voto de regozijo
ao ex-Deputado Federal Hagahús Araújo,
pelo transcurso do cinqüentenário do
Instituto de Menores de Dianópolis.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

inciso XIX do art. 117 do Regimento Interno, que a
Câmara dos Deputados se associe às homena
gens que estão sendo prestadas pela Assembléia
Legislativa do Tocantins, pelo Governo do Estado
do Tocantins, pelos alunos e ex-alunos do Instituto
de Menores de Dianópolis e pela Prefeitura Munici
pal daquele município, e envie voto de regozijo ao
ex-Deputado Federal Hagahús Araújo pelo cin
qüentenário da fundação do Instituto de Menores
de Dianópolis e 119 anos da cidade de Dianópolis,
nos tertnos em anexo.

Cumpre-me destacar que o Requerimento aten
de ao disposto no § 3° do art. 117 do Regimento Inter
no, tendo em vista que o Instituto de Menores de Dia
nópolis é obra conhecida em todo o país pelo impor
tante papel social entre crianças e jovens no então in
terior de Goiás, hoje Sudeste do Tocantins.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2003. - Se
verino Cavalcanti, Deputado Federal, Confúcio
Moura, Deputado Federal, Oswaldo Reis, Deputado
Federal, Kátia Abreu, Deputada Federal, Barbosa
Neto, Deputado Federal.

VOTO DE REGOZIJO

Voto de regozijo ao ex-Deputado Fe
deral Hagahús Araújo, pelo transcurso
do cinqüentenário do Instituto de Meno
res de Dianópolis.

Hagahús Araújo, ex-deputado nesta Casa
pelo Estado do Tocantins, é dono de uma biografia
que causa admiração e conforto à classe política,
principalmente pelo seu fecundo trabalho na área
social.

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

Hagahús, aos 22 anos de idade, foi o mais
novo diretor, no país, de uma escola para Menores
do antigo Serviço de Assistência à Menores
(SAM), ligado ao Ministério da Justiça. Ali apren
deu, de acordo com depoimento prestado à TV Câ
mara, como não cuidar de crianças. Aos 25 anos
de idade fundou, construiu e dirigiu por 10 anos o
que veio a ser uma das maiores obras sociais do
país, o Instituto de Menores de Dianópolis, hoje no
Estado do Tocantins.

Centenas e centenas de crianças e jovens da
região que hoje é o Sudeste tocantinense - o antigo
Norte/Nordeste de Goiás - passaram pelo Instituto e
se destacaram como prefeitos, como advogados,
bancários, como lideranças do meio em que vivem,
como cidadãos responsáveis e pais de família ínte
gros e honrados.

Hagahús, ao longo da sua longa vida pública
como prefeito de Dianópolis, Deputado Estadual
duas vezes por Goiás e Deputado Federal pelo
Tocantins, destacou-se na sua luta implacável
contra a corrupção e contra a malversação do di
nheiro público. Esteve sempre na linha de frente
das causas sociais, reivindicando mais investi
mentos que reduzissem o fosso social entre as re
giões ricas do país das suas regiões mais pobres.
Desencadeou um combate ao que considerava
"excessos" do Estatuto da Criança e do Adoles
cente. Alertou a Nação para o fato de que a mes
ma sociedade que garantia aos menores apenas
direitos - sem a obrigação do dever e do censo de
responsabilidade - iria colocar estes menores na
cadeia quando, adultos, estivessem praticando os
mesmos delitos que se acostumaram a praticar,
com total impunidade, na infância e na adolescên
cia, servindo de ponte para traficantes e bandi
dos. Uma triste profecia, quando a questão da vio
lência e do menor cada vez mais é uma nódoa na
consciência da Nação.

Ao Ex-Deputado Hagahús Araújo, hoje com 75
anos, as homenagens e votos de congratulações da
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2003. 
Severino Cavalcanti, Deputado Federal, Oswaldo
Reis, Deputado Federal, Kátia Abreu, Deputada
Federal, Confúcio Moura, Deputado Federal, Bar
bosa Neto, Deputado Federal.

Submeta-se ao Plenário.
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Em 10-9-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 1.102, DE 2003
(Do Sr. Ricardo Rique)

Requer o desarquivamento de pro
posições.
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REQUERIMENTO N° 1.130, DE 2003
(Deputado Ney Lopes)

Senhor Presidente,
Respeitosamente, comunico a Vossa Excelên

cia que eu, Antônio da Conceição Costa Ferreira, Tí
tulo Eleitoral n° 28960411-47, 1Oa zona, 23a seção, de
São Luís do Maranhão, desliguei-me do Partido da
Frente Liberal e ingressei no Partido Social Cristão
(PSC), no dia 4 de setembro deste ano de 2003, con
forme documentos nO 1, 2, 3 e 4 anexos.

Requer o desarquivamento de Pro
posição.

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

Interno da Câmara dos Deputados, venho, por meio
deste, requerer o desarquivamento do PL n°
5.671/2001, de minha autoria..

Deputado Ney Lopes, PFURN.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, defiro o desarquivamento do
PL n° 5.671/01 . Publique-se.

Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidência da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex" o desarquiva
menta do projeto de resolução (CO) a seguir relacionado,
que é de minha autoria. - PRC N° 10212000.

Saladas Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Ricardo Rique.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, defiro o desarquivamento do
PRC n° 102/00, Publique-se.

Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente
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Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, Brasília, 10 de setembro de
2003. - Costa Ferreira, Deputado Federal.

Doc.N°2

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Jorge Bornhausen
Presidente do Partido da Frente Liberal

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que eu, Antônio
da Conceição Costa Ferreira, Título Eleitoral n°
28960411-47, lOa zona, 23 seção, de São Luís do
Maranhão, estou me desligando do Partido da frente
Liberal (PFL) e ingressando no Partido Social Cris
tão (PSC) a partir desta data.

Atenciosamente,

Brasília, 4 de setembro de 2003. - Costa fer
reira, Deputado Federal - MA.

Doc. n° 3

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado César Bandeira
Presidente do Diretório Regional do Partido da Fren
te Liberal - MA

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que eu, Antônio
da Conceição Costa Ferreira, Título Eleitoral n°
28960411-47, lOa zona, 23a seção, de São Luís do
Maranhão, estou me desligando do Partido da frente
Liberal (PFL) e ingressando no Partido Social Cris
tão (PSC) a partir desta data.

Atenciosamente,

Brasília, 4 de setembro de 2003. - Costa Fer
reira, Deputado Federal - MA.

Doc. n° 4

Ao Meritíssimo Senhor
Juiz Marcelino Chaves Everton
1Oa Zona Eleitoral

São Luís-MA

Meritíssimo Senhor Juiz,

Comunico a Vossa Excelência que eu, Antônio
da Conceição Costa Ferreira, Título Eleitoral n°
28960411-47, lOa zona, 23a seção, de São Luís do
Maranhão, desliguei-me do Partido da Frente Liberal
(PFL) e ingressei no Partido Social Cristão (PSC) a
partir desta data.

Atenciosamente,

Brasília, 4 de setembro de 2003. - Costa Fer
reira, Deputado Federal - MA.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 10-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

MENSAGEM N° 412, DE 2003
(Do Poder Executivo)

AVISO N° 881/03 - SUPARlC. Civil

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Protocolo
Complementar ao Acordo-Quadro entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popu
lar da China sobre Cooperação em Apli
cações Pacíficas de Ciência e Tecnolo
gia do Espaço Exterior para a Continui
dade do Desenvolvimento Conjunto de
Satélites de Recursos Terrestres, assi
nado em Brasília, em 27 de novembro
de 2002.

Despacho: Às Comissões de: Rela
çoes Exteriores e Defesa Nacional; Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica; Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação Inicial: Art. 137, caput 
RICO.

--- -------~----
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Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso 11,
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constitui
ção, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos dos Senhores Ministros deEstado das Relações
Exteriores e da Ciência e Tecnologia, otexto do Pro·
tocolo Complementar ao Acordo-Quadro entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover·
no da República Popular da China sobre Coopera
ção em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnolo·
gia do Espaço Exterior para a Continuidade do De
senvolvimento Conjunto de Satélites de Recursos
Terrestres, assinado em Brasília, em 27 de novem
brode 2002.

Brasília, 26 de agosto de 2003.

EMI ND 188 MRElMCT

Brasília, 30 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submetemos à elevada consideração de Vos
sa Excelência o anexo "Protocolo Complementar ao
Acordo-Quadro entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Popular
da China sobre Cooperação em Aplicações Pacífi
cas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior
para a Continuidade do Desenvolvimento Conjunto
de Satélites de Recursos Terrestres", assinado em
Brasília, em 27 de novembro de 2002. O presente
Protocolo tem por objetivo estender o Programa
Sino-Brasileiro de Satélites de Recursos Terrestres
(CBERS), por meio do desenvolvimento, lançamen
to, operação e exploração dos dados dos satélites
CBERS 3 e 4.

2. A cooperação entre o Brasil e a China
com vistas ao desenvolvimento do Programa
CBERS ocorre num contexto internacional marca
do pela crescente valorização das atividades in
tensivas em conhecimento e tecnologia. O
CBERS representa, assim, a reação de dois paí-

ses em desenvolvimento ao imperativo de con
quistar novos espaços nessa realidade. Além de
sintetizar a maturidade alcançada no relaciona
mento político bilateral, o CBERS consistiu, des·
de o início, em esforço no sentido de romper o
bloqueio erigido por nações desenvolvidas à
transferência de tecnologias avançadas e sensí
veis. Os satélites construídos no âmbito desse
Programa realizam atividades de sensoriamento
remoto, colhendo dados e enviando imagens digi
tais da Terra. Convém ressaltar que, nesse con
texto, não se vislumbra qualquer colaboração en
tre os dois lados no que diz respeito à tecnologia
de vetores.

3. As fases 3 e 4 do CBERS buscam atender a
amplo conjunto de aplicações em áreas como moni
toramento florestal, impactos ambientais, avaliação
de produção agrícola (previsão de safra), gerencia
mento de desastres naturais (enchentes, queima
das, entre outros), monitoramento de oceanos e
águas interiores, avaliação do crescimento urbano,
bem como cartografia topográfica e temática. Os da·
dos coletados pelos satélites poderão ser de grande
relevância para a estruturação das estratégias do
Governo para o combate à fome e à erradicação da
pobreza, constituindo-se numa importante combina
ção entre o investimento de recursos nacionais, a
cooperação internacional em alta tecnologia e as
prioridades sociais do Governo de Vossa Excelên
cia. Ao assegurar a continuidade do Programa, o
Protocolo Complementar visa a garantir aos siste
mas de monitoramento propiciados por meio desses
satélites fluxo de dados com imagens ainda melho
res e mais detalhadas.

4. O Programa CBERS permite ao Brasil pas
sar de mero usuário a proprietário de um sistema
de sensoriamento remoto. Segundo estabelece o
artigo 13 do presente Protocolo estabelecimento
de uma joint venture para a comercialização elou
distribuição dos produtos de tal programa a tercei
ros países.

5. Uma vez que a ratificação do presente Pro
tocolo Complementar depende da prévia autoriza
ção do Congresso Nacional, nos termos do inciso I,
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o Governo da República Federativa do Brasil

e

Setembro de 2003

o Governo da República Popular da China
(doravante denominados "as Partes" e representados, respectivamente,
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, da República Federativa do
Brasil, e pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Indústria para a
Defesa Nacional, da República Popular da China),

Com o propósito de fortalecer a cooperação na área da utilização
pacífica da tecnologia espacial entre as Partes;

Com o fim de promover ainda mais o papel da tecnologia espacial no
desenvolvimento social, econômico ecultural de ambos os países;

Tendo presente os termos do Acordo Quadro entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre
Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior,
assinado em Pequim, em 8 de novembro de 1994;

No espírito do Protocolo de Cooperação em Tecnologia Espacial entre
o Governo da RepúblicaFederativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China, assinado em Brasília, em 21 de setembro de 2000,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO 1

1. As Partes iniciarão, no mais curto prazo, o projeto de cooperação para
a extensão do Programa Sino-Brasileiro de Satélites de Recursos Terrestres
(CBERS), mediante o desenvolvimento, lançamento, operação e exploração dos
dados dos satélites CBERS 3 e CBERS 4 (doravante denominado "Projeto de
Cooperação").

2. As Partes estabelecerão o Comitê de Coordenação do Programa entre
o Brasil e a China (doravante denominado Comitê de Coordenação) para coordenar
o Programa CBERS e resolver problemas que surjam durante sua implementação.

----- --_._------- --- -----------_. ---
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As Partes definirão, através de canais diplomáticos, a composição, o
mecanismo operacional, os elementos de ligação e os coordenadores do Comitê de
Coordenação.

ARTIGO 3

1. As Partes designam, respectivamente, o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), da República Federativa do Brasil, e a Comissão de Ciência,
Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional (COSTIND), da República Popular
da China, para supervisionar o Projeto d~ Cooperação.

2. As Partes designam, respectivamente, a Agência Espacial Brasileira
(AEB) e a Administração Nacional de Espaço da China (CNSA) para coordenar e
gerenciar o Projeto de Cooperação.

3. A Parte brasileira designa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) para implementar as atividades relacionadas a este Protocolo, sob a
coordenação da AEB. A Parte chinesa designa a Academia de Tecnologia Espacial
(CAST) para implementar as atividades relacionadas a este Protocolo, sob a
coordenação da CNSA.

ARTIGO 4

As Partes concordam que, dentro de 60 dias da entrada em vigor deste
Protocolo, a AEB e a CNSA estabelecerão o Comitê Conjunto do Projeto
(doravante denominado "JPC"), constituído por membros de suas organizações
espaciais nacionais pertinentes.

ARTIGO 5

O JPC deverá, entre outras responsabilidades:

1. elaborar a proposta orçamentária, o cronograma mestre, o
planejamento e a divisão dos trabalhos do Projeto de Cooperação;

2. gerenciar o desenvolvimento e coordenar a solução dos problemas
técnicos do Projeto de Cooperação;

3. coordenar as atividades dos quatro segmentos do Projeto de
Cooperação: desenvolvimento dos satélites; serviços de lançamento
dos satélites; telemetria, rastreio e controle (TT&C); e aplicações;

4. infonnar do andamento do Projeto de Cooperação ao Comitê de
Coordenação.
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ARTIGO 6

Setembro de 2003

As Partes aprovam, neste ato, o Relatório de Trabalho do CBERS 3 e
4 (doravante denominado "Relatório de Trabalho"), transcrito no Anexo, que
estabelece as características dos satélites, a divisão de trabalho, o orçamento do
programa, o cronograma mestre, as responsabilidades pelo controle em órbita dos
satélites, as obrigações relativas aos lançamentos dos satélites, as responsabilidades
sobre os dados de aplicação, e a organização gerencia~ do Programa.

ARTIGO?

De conformidade com suas respectivas leis é regulamentos, as Partes
facilitarão a entrada e a saída de equipamentos e materiais provenientes da outra
Parte, necessários à implementação do Projeto de Cooperação.

ARTIGO 8

De conformidade com suas respectivas leis e regulamentos, as Partes
facilitarão, em base de plena reciprocidade, o fornecimento da documentação
apropriada para cidadãos da outra Parte entrarem, saírem ou residirem em seu
território com a finalidade de desenvolve~ atividades no âmbito do Projeto de
Coooeracão.

ARTIGO 9

As Partes concordam que cada Parte participará com 50 (cinqüenta)
por cento do total do investimento do Proj eto de Cooperação e assumirá as tarefas
de desenvolvimento, conforme o acordado no Relatório de Trabalho.

ARTIGO la

Caso uma das Partes necessite adquirir serviços, partes, componentes
ou equipamentos que estejam sob sua responsabilidade para completar suas
obrigações no âmbito do Projeto de Cooperação, a prioridade para o provimento de
tais itens deverá ser dada a empresas ou instituições da outra Parte,
apropriadamente certificadas pela Parte adquirente. Serão assinados contratos
específicos com este propósito.

ARTIGO 11

As atividades a serem desenvolvidas para os lançamentos dos satélites
CBERS 3 e 4 serão divididas em base igualitária, de acordo com o seguinte:

1. A Parte chinesa é responsável pelo lançamento do CBERS 3 e a
Parte brasileira é responsável pelo lançamento do CBERS 4. Cada
Parte contribuirá com 50 (cinqüenta) por cento dos custos de cada
lançamento.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45507

2. Se uma das Partes não estiver em condições de proceder ao
lançamento do satélite dentro do prazo ou de cumprir os requisitos
técnicos estabelecidos pelo JPC, relativos à segurança,
confiabilidade e adaptabilidade, a outra Parte deverá ser
considerada como primeira prioridade para assumir a
responsabilidade pelo lançamento do satélite.

3. Para cada lançamento as Partes assinarão um contrato com
cláusulas de "off-set" e seguro de relançamento, de acordo com as
regras comerciais internacionais relacionadas a serviços de
lançamento.

ARTIGO 12

As Partes, com base no princípio de investimentos de idêntica
proporção, terão direitos iguais de utilização dos produtos do Projeto de
Cooperação. A utilização dos produtos por um terceiro país pode ser autorizada
apenas mediante consenso mútuo das Partes.

ARTIGO 13

As Partes examinarão a conveniência do estabelecimento de "joint
venture" para a comercialização e/ou distribuição dos produtos do Programa
CBERS a terceiros países.

ARTIGO 14

As Partes dividirão igualmente a operação e controle dos satélites
CBERS 3 e 4, com responsabilidades específicas, conforme descritas no Relatório
de Trabalho.

ARTIGO 15

As Partes concordam que, devido às novas características do Projeto
de Cooperação, o Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao
Desenvolvimento Conjunto dos Satélites de Recursos Terrestres entre a República
Federativa do Brasil e a República Popular da China, assinado em 13 de dezembro
de 1995, deverá ser complementado e emendado apropriadamente.

ARTIGO 16

Os aspectos relacionados aos direitos de propriedade intelectual do
Projeto de Cooperação, onde aplicáveis, serão objeto de acordos especificas que
levem em consideração as legislações nacionais de cada país e as normas
internacionais aceitas por ambos os países.
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ARTIGO 17

Setembro de 2003

Controvérsias referentes à interpretação ou aplicação deste Protocolo
deverão, em princípio, ser solucionadas por consultas mútuas entre as Partes, no
âmbito do JPC. Pendências oriundas de consultas ao JPC serão submetidas, sob
solicitação de qualquer das Partes, ao Comitê de Coordenação, para solução final.

ARTIGO 18

As Partes trocarão notas, através de canais diplomáticos, sobre a
aprovação deste Protocolo, que entrará em vigor na data em que a última
notificação for recebida.

ARTIGO 19

1. Este Protocolo permanecerá em vigor por cinco anos consecutivos.
Será automaticamente renovado por períodos iguais e sucessivos de cinco anos, a
não ser que uma das Partes notifique a outra Parte através de canais diplomáticos,
com um mínimo de seis meses de antecedência, de sua intenção de denunciar este
Protocolo.

2. Este Protocolo pode ser denunciado por qualquer das Partes através de
canais diplomáticos, e seus efeitos cessarão seis meses após a data de recebimento
da notificação de denúncia da outra Parte.

3. Salvo contrariamente acordado entre as Partes, a notificação de
denúncia não afetará os programas e projetos em andamento.

4. Este Protocolo pode ser emendado por acordo escrito entre as Partes.

Feito em Brasília, em 27 de novembro de 2002, em dois exemplares,
nos idiomas português, chinês e inglês, todos os textos sendo igualmente
autênticos. Em caso de diferenças de interpretação, o texto em inglês prevalecerá.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
POPULAR DA CHINA
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CBERS3&4

RELATÓRIO DE TRABALHO

Outubro 2002
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Introdução

Este documento é o Relatório do Grupo de Trabalho Conjunto para o CBERS
3&4 designado pela Administração Nacional Espacial Chinesa (CNSA) e pela
Agência Espacial Brasileira (AEB) para estudar a viabilidade da extensão do
Programa de Cooperação CBERS no sentido de incluir dois satélites mais
avançados, os CBERS 3 e CBERS 4.

As definições deste documento devem servir como base para o
estabelecimento da especificação, da divisão de trabalho, e do sistema de
gerenciamento de todos os segmentos e partes a serem desenvolvidas para o
sistema CBERS 3&4. Este documento será um anexo ao Acordo de
Cooperação do CBERS 3&4 que deverá ser finnado entre os Governos do
Brasil e da China.
Todos os itens assinalados como TBD e TBC deste Relatório deverão ser
detenninados e confinnados antes da Revisão Preliminar de Projeto (PDR).

2. AMissão

2.1 Descrição

A missão CBERS 3&4 objetiva a disponibilização às comunidades de
sensoriamento remoto do Brasil e da China de um instrumento para a
observação e monitoramento dos Recursos Terrestres em continuação aos
satélites CBERS 1&2. As principais metas de aplicações relacionam-se à:
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• agncultura
• floresta
• geologia
• cartografia
• monitoramento ambiental
• detecção, localização e estatísticas de incêndios
• ger~nciamento de acidentes-naturais
• hidrologia, gerenciamento costeiro
• utilização da terra
• supervisão e aplicação da lei

Para o atendimento das metas de aplicação nas áreas propostas acima, os
sensores a bordo dos CBERS 3&4 devem ser melhorados com relação aos do
CBERSl&2. .

Para que se possa utilizar da melhor maneira possível o potencial Ja
disponível dos CBERS 1&2, os sensores óticos do CBERS 3&4 deverão ser
compostos preferencialmente das mesmas faixas espectrais do anterior, com
melhorias nas resoluções espacial, espectral e temporal. Do mesmo modo, o
Sistema de Coleta de Dados para b CBERS 3&4 deve permitir a continuação
do mesmo serviço de coleta dedados instalado nos CBERS 1&2.
Para que seja possível diminuir o cronograma e os custos de desenvolvimento
o conceito dos satélites CBERS 3&4 deve herdar o máximo possível do que
foi utilizado nos CBERS 1&2. As mudanças nas especificações do CBERS
3&4 devem ser introduzidas e justificadas para garantir a melhoria do
desenvolvimento especificado ou para acomodar a atualização tecnológica de
aspectos de obsolescência de algumas unidades dos CBERS 1&2.

Setembro de 2003
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2.2 Requisitos de Desempenho da Missão

2.2.1 Radiométricos (TBC)
Os requisitos radiométricos são os descritos abaixo:

Banda

BOl'
B02
B03
B04
BOS
B06
B07
B08
B09
BI0
Bll
B12
B13
B14
BIS
B16

Banda Espectral (~)

0.52-0.59
0.63-0.69
0.77-0.89

OA5.,O.52·;1;5s;,;tt~~75.,(TBC)

0.52-0.59
0.63-0.69
0.77-0.89

1.55-1.75
2.08-2.35
10.4-12.5
0.52-0.59
0.63-0.69'
0.77-0.89
1.55-1.75

A Resolução Radiométrica, Radiação Máxima (mW/cm2sr), Radiação Mínima
(mW/cm2sr), SINa Radiação Máxima, SIN a Radiação Mínima e o MTF são
TBD.

2.2.2 GeométricosCT,Bq
Os requisitos geométricos são os seguintes:

Banda Resolução(m) Largura de Apontamento Lateral
Varredura no (Graus)

Solo (km)
01 5 60 32
02 10 60 32
03 10 60 32
04 ! 10 60 32
05 20 120 321Nãb('l'BC
06 20 120 32/Não TBG
07 20 120 32/Não TBe
08 20 I 120 32INão (TBC
09 40 120 Não
10 40 120 Não
11 40 120 Não

1 12 80 120 Não
13 73 866 Não
14 73 866 Não
15 73 866 Não
16 73 866 Não
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2.2.3 Registro
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o registro banda-a-banda deve ser melhor do que 0.3 pixel.

2.2.4 Distorções

TBD

2.3 Dados da Imagem

Todos os dados devem ser quantizados a 8-bit (TBC), correspondendo a 256
níveis. Para cada banda espectral devem ser disponibilizados os ganhos
apropriados para que a qualidade da imagem seja compatível com as
exigências dos itens 2.2.1 e 2.2.2. Para solucionar a questão da exigência de
alta taxa de dados, pode-se utilizar a compressão de dados, desde que não haja
perd<;t na qualidade da imagem. .

A transmissão de dados de imagens deve ser efetuada em banda-X, não
excedendo à taxa de 150 Mbit/s em cada canal.

2.4 Característica das Imagens

Dados relativos à geometria, efemérides do satélite e calibração radiométrica
serão agregados aos dados de imagem, para que sejam possíveis
processamentos adicionais.

2.4.1 Precisão de Localização

Para todo ponto observado no solo, o erro médio quadrático de uma dada
posição relativa a um modo de projeção cartográfica, e a posição real, deve
ser menor que:

• TBD·metros excluídos os erros relativos aos relevos do terreno

2.4.2 Distorção de distância

Para mna dada imagem individual o erro médio quadrático entre a distância
estimada entre dois pontos no modo de projeção cartográfica e sua distância
real sobre o solo deve ser menor que 1% (TBC)

2.4.3 Anisomorfismo

o erro médio quadrático das distâncias ao longo de duas direções ortogonais
quaisquer de"um ponto no solo deve ser menor que:

• 0.5% (TBC), excluídos os erros devido aos relevos do terreno

3. Requisitos de Sistema

3.1 Concepção do Sistema

~ ------- -------- --------_. ---
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o Sistema de Satélites CBERS 3&4 compõe-se dos seguintes segmentos:

• Segmento Espacial, composto dos Satélites CBERS 3&4 com
estabilização nos três eixos, em órbita hélio síncrona com
instrumentos a bordo para observação da supeliície terrestre e para
coleta de dados ambientais.

• Segmento de Controle que tem a função de controlar os satélites,
monitorar e analisar seus desempenhos e coordenar as operações de
aquisição de imagens. O segmento de controle é composto de::

- Centro de Controle;
- Estações de Telemetria, Rastreio e Comandos.

• Segmento de Missão quetem a função de coletar e processar os dados
transmitidos tornando-os disponíveis aos usuários. O segmento da
missão é composto de:

- Centro da Missão;
- Estações de Recebimento de Imagens;
- Laboratórios de Processamento de Imagens;

- Estações de Coleta de Dados.
- Ctntr8\:'de'JD~seH'VõltJrttl~Bt:(if.aê'i-\" li'dà" Õ~~.

• _>•• , , , ·...P ç
• Segmento de Lançamento, consistindo de:

- Veículos de Lançamento;
- Base de Lançamento.

3.2 Requisitos de Segmento Espacial

3.2.1 Órbita

Os parâmetros de órbita são os seguintes:
• Tipo: recorrente e Hélio síncrona

• Altitude: 778 km
• Inclinação: 98.5°
• Ecentricidade: 1.1 x 10-3

o Ciclo de Repetição: 26 dias
• Nó descendente: 10:30 AM

3.2.2 Configuração dos Satélites

Características básicas dos satélites:

• Dimensão: Compatíveis com o veículo lançador LM-4.
• Peso: 2000kg max.
• Potência: 1500W mino
• AOeS: estabilização em três eixos, apontamento para a Terra.

• TT&C:
• OBDH:
• Propulsão:

Banda-S.
sistema distribuído.
hidrazina.
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3.2.3 Subsistema de Carga Útil

São oito as cargas úteis dos satélites:
• Camara PanMux (pANMUX)
• Camara Multi Espectral (MUXCAM)
• Camara de Varredura Infra-Vermelho (IRMSS)
• Carnara Irnageadora (WFI)
'. Transmissores de Dados de Imagens (DT)
• Gravador de Dados Digital (DDR)
• Sistema de coleta de Dados (DCS)
• Monitor Espacial Arnbiental(SEM)

3.2.3.1 Câmara PanMux (PANMUX)

A câmara PanMux obedece aos requisitos das bandas Dl, 02, 03 e 04
mostrados na seção 2.2.1. As característícas de desempenho são:

Banda espectral (Jlffi) BOI 0:5J;~O:85;0.5 r ..O.15 (TBC)
B02 0.52-0.59
B03 0.63-0.69
B04 0.77-0.89

Largura da faixa imageada (km) 60
Resolução Espacial (m) 5(BO 1)11 0(B02,B03,B04)
Visada lateral de espelho (graus) +32
Taxa bruta de dados(Mbit/s) 140(BO1)/100(B02,B03,B04)
MTF TBD

3.2.3.2 Câmara Multi-espectral (MUXCAM)

A Câmara Multi-espectral deve obedecer aos requisitos das bandas 05, 06, 07
e 08 mostrados na seção 2.2.1. Esta câmara será uma atualização da câmara
CCD de 20m do CBERS1&2.
As características de desempenho são:

Banda espectral (Jlffi) B05:0A?7:9:52;1.55-1.75(TBC)
B06 0.52 - 0.59
B07 0.63 - 0.69
B08 0.77 - 0.89

Largura da faixa imageada (km) 120
Resolução Espacial (m) 20
Visada lateral do espelho (graus) +'32/NãÔ':(TBC)
Taxa bruta de dados (Mbitls) 68
MTF TBD

-- ..--- .._-~-~-~----.
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3.2.3.3 Câmara Imageadora Infra Vermelho (IRMSS)

A Câmara Imageadora Infra Vermelho deverá obedecer aos requisitos das
bandas 09, 10, 11 e 12 mostrados na seção 2.2.1. Esta câmara será uma
atualização da Câmara IRMSS do CBERS 1&2.As características de
desempenho são:

'Banda espectral (fUll) B09 0.76-0,90; 0.76-1.10 (TBC)
BIO 1.55 .. 1.75

! Bll 2.08 - 2.35
B12 10.4-12.5

Largura da faixa hnageada (km) 120
Resolução Espacial (m) 40; 80 (Banda térmica)
Taxa bruta de dados (Iv1bitls) 16
MTF TBD

3.2.3.4 Camara de Imageamento de Campo Largo (WFI)

A Camara de Imageamento de Campo Largo deverá obedecer aos requisitos
das bandas 13, 14, 15 e 16 mostrados na seção 2.2.1. Esta câmara será uma
atualização da WFI do CBERS 1&2. As características de desempenho são:

Banda espectral (fUll) B13 0.52 - 0.59 IBl4 0.63 - 0.69
BIS 0.77-0.89
B16 1.55 - 1.75

Largura da faixaimageada (km) 866
Resolução Espacial (m) 73
Taxa bruta de dados (Iv1bitls) 50
MTF TBD

A seguir encontra-se um sumário das característica das câmaras do CBERS
3&4:

MUXCAM PANMUX IRJvlSS WFf
0.45-:;-0.52; o,51;:;0.J:S(.;. ..'
1.55-'1.75(T]3'Cj 0.51:485'CtBC) l0.52 - 0.59 G
0.52-0.59 G 0.52-0.59 G

1'0;76-0.90;

0.63 -O.69R

Banda espectral 0.63 -0.69 R 0.63 - 0.69 R '0.77 - 0.89 NIR
0.77-Q,89NIR 0.77 - 0.89 NIR 1.55 - 1.75 MIR(pml

O;;J~d..rOC
1.55 - 1.75 MIR

,
2.08 - 2.35 SWIR
10.40 - 12.50 TE

Resolução (m) 20 5110 40/80 (TH) 73 j
ILargura da faixa

120 60 120 866i Imageada (kl11)
Apontamento(gr +,/·32INãô +1- 32 não nãoaus) """éfuê)'"'
Revisita (dias) 3HBC) 5
Revisíta real

26 não 26 5(dias)
MTF TBD TBD TBD TBD
Quantização

8 8 8 I 10(bits) I
Ta.xa de Dados

68 140/100 16 50Bruta (Mbits/s)
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3.23.5 Subsistemas de Transmissão de Dados de Imagens (DT)

Os subsistemas de Transmissão de Dados de Imagens dos satélites CBERS
3&4 devem realizar as transmissões em banda-X. O processo inclui,
codificação, modulação, embaralhamento, conversão e amplificação de RF
dos dados. Os subsistemas DT devem ser dimensionados de tal·modo que seja
possível receber os sinais dos dados de imagens com uma estação de recepção
em 34:.5.(T13C) dBIK de GIT.

3.2.3:6 Sistema de Coleta de Dados (DCS)

O Sistema de Coleta de Dados deve ser do tipo de acesso aleatório com o
propósito de obtenção de dados ambientais obtidos em solo através de
Plataformas de Coleta de Dados (DCP)
O DCS deve receber sinais em UHF do solo através dos DCPs. O satélite
retransmitirá estes sinais a estação solo em UHF e banda-S. .

-
3.2.3.7 Gravador Digital de Dados (DDR)

O armazenamento a bordo de dados de imagem empregará memória de estado
sólido de grande escala com desempenho e funções iguais ou melhores do que
ado gravador defitas do CBERS 1&2. A capacidade deve ser maior ou igual
do que tBDGbhs.

3.2.4 Subsistemas de Serviço

3.2.4.1 Estrutura (STRU)

A estrutura do satélite consiste de wnaarmação em forma de um hexaedro
divido em dois módulos, carga útil e serviço. O envelope máximo da estrutura
deve ser compatível com um veículo lançador da classe LM-4. O painel solar
é montado no painel lateral de orientação - Y(na plataforma existente do
CBERS). As antenas, os propulsores e os sensores de atitude, tais como os
sensores solares, sensores de terra infra-vermelho, são montados nos outros
painéis.

Os requisitos específicos, tais como localização, direção e campo de visada de
um determinado equipamento devem ser considerados durante a fase de
projeto e arquitetura da estrutura.

A capacidade nominal da plataforma para acomodação de cargas úteis deve
ser menor ou igual a 1000kg, o peso de todo o satélite deve ser menor do que
2000kg.

3.2.4.2 Controle Térmico (THER)

O subsistema de controle térmico deverá manter a temperatura ambiente
própria do satélite em qualquer modo de operação. A temperatura de operação
dos equipamentos dentro do satélite deve ser mantida no intervalo de _10° a
45° C. O controle ténnico deve ser efetuado essencialmente através de meios
passíveis utilizando-se mantas térmicas e colchões com múltiplas camadas de
isolamento. Tubulações de transferência de calor e métodos ativos tais como
aque,cedores eletrônicos devem ser utilizados apenas em casos especiais.
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3.2.4.3 Controle de Atitude e Órbita (AGCS)

As funções do AOeS são as seguintes:
• eliminar o desvio da injeção inicial e adquirir a orientação de

referência a partir de qualquer atitude inicial e mantê-la daí em diante;
• controlar a orientação do painel solar mantendo-o orientado ao sol;
• manter a precisão de órbita e atitude do satélite durante as manobras

de correção de órbita;
- garantir a manutenção do controle de atitude €i, órbita durante as

operações do satélite em órbita;
- re-adquirir a orientação referencial de qualquer atitude durante

perturbações na estabilização da atitude.

o AOCS inclui os sensores necessários, o computador de controle dedicado e
os atuadores, exceto para os propulsores, os quais fazem parte do subsistema
de propulsão. O mecanismo de. apontamento do painel solar, BAPTA, é
também uma parte do subsistema AOeS.
As características de desempenho do AOCS deverão ser melhoradas a partir
do subsistema existente de acordo com as exigências da missão CBERS 3&4.

3.2.4.4 Propulsão(PROP)

o subsistema de propulsão compõe-se dos propulsores e dos tanques
associados de hidrazina. Ele deve ser desenhado para executar as seguintes
funções:

-Aquisição inicial de órbita
- Controle de órbita durante a vida útil do satélite
• Dessaturação das rodas de reação, quando necessário.

O controle do subsistema de Propulsão deve ser realizado pelo subsistema
AOCS.

3.2.4.5 Suprimento de Energia (PSS)

o PSS deve gerar potência elétrica nas várias tensões exigidas assegurando
que o satélite atenderá a todos os requisitos durante o dia e durante os
eclipses, em toda sua vida útil.

o PSS consiste de painéis solares, regulador, regulador de descarga de
baterias, conversores DC/DC e baterias. As principais características de
desempenho são:

Potência do painel solar (EOL) 1500 Wmin
Tensão do Barramento 28+/-0,6V
Eficiência do conversor DC/DC >73%

Regulagem de Voltagem 1%00
I Bateria
í Capacidade >60'Ah
\ . Profundidade de descarga 20%
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3.2.4.6 Supervisão de Bordo (OBDH)

Setembro de 2003

o subsistema OBDH deve realizar as seguintes funções:
• receber, demodular e decodificar telecomando da unidade do

receptor e distribuí-los aos subsistemas pertinentes
• processar os comandos diretos (tempo real) e indireto

(armazenados ou roteados)
• coletar as telemetrias de cada subsistema, processá-las (codificar,

comprimir, armazenar, fonnatar, modular) e enviá-las ao
transmissor.

• Disponibilizar o tempo básico a bordo que será calibrado
periodicamente pela estação de controle do solo.

• Disponibilizar os dados auxiliares, o tempo a bordo e os sinai~
controle específico aos subsistemas.

Um número suficiente de canais de telemetria e de telecomandos devem ser
disponibilizados para assegurar e monitoramento do estado e do comando do
satélite, ao longo de sua trajetória em órbita, mesmo quando o satéli~e não
estiver na região de visibilidade da estação TT&C.

Capacidade de tempo real e de telemetrias armazenadas devem ambas serem
disponibilizadas. O dado de telemetria deve ser datado. As telemetrias podem
ser analógicas, de temperatura, bi":estado e serial.

Nenhum telecomando ou seqüência de telecomandos deve causar a perda da
função de telecomando.

3.2.4.7 TT&C Comunicação em Banda-S (ITC)

Os satélites eBERS 3&4 serão equipados com um subsistema de
comunicação em Banda S que permitirá serviços de telemetrias e
telecomandos de acordo com o item 3.2.4.6.

A estabilidade de freqüência do oscilador de bordo deve ser tal que pennita o
uso de técnicas de medida "Doppler" pelas estações terrenas em uma precisão
compatível com as exigências do AOeS.

o receptor de telecomando deve ser do tipo redundante quente, e não deve em
nenhuma circunstância permanecer desligado.

Especialistas de ambos os países estão estudando e analisando a necessidade
de utilização de duas freqüências para o subsistema rrc em Banda S que
deverá substituir o subsistema de uma freqüência, se aquela alternativa indicar
melhor desempenho do que esta. Estes estudos levarão em consideração
aspectos relacionados a imunidade de interferência de freqüência, a
confiabilidade, operação e o gerenciamento global da rede TI&C .

-------~~----~--~~ --~~~-------
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A cobertura da antena deverá disponibilizar um padrão de omni-direcional. O
subsistema deverá ser capaz de promover uma interface de solo rrc que
tenha uma EIRP de 51 dBW (TBC) e um G/T de 12 dBIK.

Um receptor GPS a bordo do satélite, como uma parte desse sistema deve
fornecer informação de dados de órbita adicionalmeflte ao sistema de
telemetria do satélite (TBC)

3.2.4.8 Subsistema de Cablagem do Satélite (SCS)

O subsistema de cablagem do satélite Consiste do controlador de distribuição
mestre, adaptador de cablagem mestre, cablagem de pirotécnico e
aterramento. As funções desse subsistema são: -o controle da distribuição de
potenda principal e distribuição de potencia secundária aos subsistemas;
fornecimento de cablagem para subsisternas e para interfaces elétricas com o
lançador e com o equipamento de solo de suporte elétrico; fornecimento de
cablagem de pirotécnico para a ahertura do painel solar.

3.2.5 Montagem, Integração e Testes CAIT)

o Grupo de Desenvolvimento do satélite deve fornecer todos os documentos
técnicos pertinentes para a realização do AIT dos satélites. Cada lado deve
conduzir, com a participação da outra parte, a montagem, integração e testes
de um satélite CBERS.

o lugar do AIT de cada satélite CBERS será decidido antes do PDR.

3.2.5.1 Equipamento de Solo de Suporte Elétrico (EGSE)

Cada parte responsável por um dado subsistema deve também fornecer seu
respectivo equipamento de teste especifico (SCOE). Este SCOE deverá tanto
quanto possível ser reformado ou adaptado daquele que foi produzido para os
satélites CBERS 1&2.

O equipamento de teste de sistema (OCOE) deve ser reformado ou adaptado
daquele existente produzido para os satélites CBERS 1&2.

3.2.5.2 Equipamento de Solo de Suporte Mecânico (MGSE)

o MGSE necessário para as atividades de AIT deve ser reformado ou
adaptado daquele existente produzido para os satélites CBERS 1&2.

3.3 Requisitos do Segmento de Controle

o Centro de Controle deve controlar as operações do satélite de acordo com
os objetivos da missão. Durante todas as fases da missão o Centro de Controle
deve realizar as seguintes funções:
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• programaç.ão das operações do satélite de acordo com os requisitos
definidos pelo programa de atividade das cargas úteis;

• análise de dados das. telemetrias de serviço da banda S para
monitoramento do estado do satélite,

• tratamento das anomalias detectadas pelo monitoramento do satélite; .
• planejamento e programação das atividades" das Estações de

Telemetria, Rastreio e Telecomando, incluindo as estações
estrangeiras de Telemetria, Rastreio e Telecomando que possam ser
necessárias para o apoio da aquisição das órbitas iniciais.

o Centro de Controle deve também ter'funções relacionadas à orbitografia do
satélite com os seguintes requisitos funcionais:

• restituição diária dos· parâmetros de órbita na forma ele elados de
efemérides para serem entregues ao Centro de Missão e às estações
estrangeiras, para permitir o processamento dos dados de imagem.

• extrapolação diária dos parâmetros orbitais para as próximas 72 horas
na forma de dados de efemérides para serem entregues ao Centro de
Missão para pennitir a preparação da programação das atividades das
cargas úteis.

• preparação e execução das manobras de atitude e órbita do satélite.

A Estação de Telemetria, Rastreio e Telecomando deve:
• receber e gravar os dados de telemetria de serviço do satélite;
• realizar as medidas de distância e velocidade;
• configurar e transmitir telecomandos.

3.4 Requisitos do Segmento Missão

As funções do Segmento Missão são realizadas através:
,~];:o Centro de Missão, juntamente com as Estações de Recepção de

Imagens, Laboratórios de Processamento de Imagens, Estações de
Recepção de Coleta de Dados e Centro de Desenvolvimento de
Aplicações.

3.4.1 Centro de Missão

o Centro de Missão deve entregar os dados necessários para as atividades dos
outros componentes do Segmento Missão:

• As Estações de Recepção de Imagens
.• Os Laboratórios de Processamento de Imagens
• As Estações de Recepção e Processamento DCS
• O Centro de Desenvolvimento de Aplicações

o Centro de Missão deve realizar as seguintes funções:
• coletar os pedidos dos usuários de imagens; .
• submeter o programa de atividade da carga útil ao Centro de

Controle;
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• receber os dados enviados pela Estação de Recepção de Imagens
antes de passá-los ao laboratório de Processamento de Imagens para
pré processamento; .

• transmitir ao Laboratório de Processamento \O de Imagens as
informações necessárias para processar e armazenar os dados de
imagem. O Centro de Missão deve estabelecer urna conta para
trabalho realizado no Laboratório de Processamento de Imagens para
que possa gerar um arquivo e reprogramar as cenas consideradas de
baixa qualidade; . .

• receber as imagens, levando em conta, os pedidos vindo dos usuários
e transmitir a eles as informações necessárias para o processamento
dos dados de tais imagens;

• receber e encaminhar para o Laboratório de Processamento de
Imagens os dados de órbita e atitude do satélite vindos do Centro de
Controle. Esses dados suportarão o processamento dos dados de
imagem e a programação das atividades da carga útil;

• distribuir os dados processados do DCS aos usuários;
• gerar produtos com valor agregado para aplicações finais, incluindo

imagens mosaicos, mapas de uso do solo e de cobertura da terra;
• desenvolver produtos finais para as imagens do CBERS para as

aplicações listadas no item 2.1.

o Centro de Missão deve constituir e manter um banco de dados de imagens,
na forma de arquivos de computador contendo pelo menos as seguintes
informações:

- o dado bruto recebido;
- os dados auxiliares e efemérides do satélite;
- os dados de correção geométrica e radiométrica;
- os dados com a identificação das características das cenas adquiridas;
- um "quick-look" fornecendo uma visão resumida da imagem
processada.

o banco de dados de imagens deve ser acessado pela Internet e deve ter um
mecanismo de busca para os pedidos dos usuários.

3.4.2 Laboratório de Processamento de Imagens

o Laboratório de Processamento de Imagens deve processar o dado bruto
recebido para produtos solicitados pelos usuários, incluindo o
desenvolvimento de produtos com valor agregado tais como imagens
mosaicos, mapas de uso do solo e de cobertura da terra. Os produtos básicos a
serem gerados incluem pelo menos:

- Uma imagem nível O("raw data").
- Uma imagem-sistema corrigida com aplicações de correções

geométricas e radiométricas, usando os dados de efemérides e de
atitude do satélite, e as tabelas de calibração dos sensores.

- Uma imagem corrigida com precisão usando GCPs (pontos de
controle no solo) para garantir a aderência das projeções
cartográficas.
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O Laboratório de Processamento de Imagens deve também incluir o
desenvolvimento de um "software" para o processamento completo da
imagem, consistindo de funções que sejam capazes de extrair informações das
imagens do satélite. Esse "software" deve ser distribuído para todos os
usuários das imagens do CBERS.

304.3 Estação de Recepção de Imagens

A Estação de Recepção de Imagens deve ser capaz de rastrear o satélite,
receber e demodular os dados de imagens transmitidos pela carga útil. A
Estação de Recepção de Imagens deve .produzir arquivos sincronizados e
formatados num formato bruto genérico próprio para uso do Laboratório de
Processamento de Imagens. Ela também deve produzir imagens "quick-look"
com cenas sub amostradas para avaliação e busca de cenas com cobertura de
nuvens.

304.4 Estação de Recepção e Processamento DCS

Deve ser capaz de rastrear o satélite, receber e processar os dados
transmitidos pelo subsistema DCS.

304.5 Centro de Desenvolvimento de Aplicações

o Centro de Desenvolvimento de Aplicações deve desenvolver produtos
finais, visando o uso das imagens do CBERS para as aplicações metas listadas
no item 2.1.

3.5 Requisitos Operacionais

3.5.1 Geral

A missão CBERS 3&4 deve ter um tempo de vida de 6 anos, compreendendo
dois lançamentos sucessivos de satélites.

3.5.2 Projeto de Confiabilidade e Tempo de Vida do Satélite

O projeto do satélite deve garantir a continuidade do programa CBERS e deve
atender por completo os requisitos de desempenho consistentes com os
requisitos da missão.

O projeto do tempo de vida do satélite deve ser de 3 (três) anos para cada um
dos satélites.

A confiabilidade de cada satélite, para atender por completo os requisitos de
desempenho; deve exceder (TBD) após um tempo de vida de três anos.

---.---_. -~---_._-_._------------ .._------_._--------_._- ---~_. _.--_.
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4. Gerenciamento do Projeto

4.1 Fases do Projeto
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Para o desenvolvimento deste' Projeto serão utilizadas as seguintes
fases:

Fase A: Viabilidade e Concepção da Missão
Fase B: Defmição do Projeto
Fase C: Desenvolvimento do Projeto
Fase D: Produção e Fabricação .
Fase E: Utilização

4.1.1. Fase A: Viabilidade e Concepção da Missão

Q propósito da Fase A é estabelecer o Conceito da Missão, Requisitos
e viabilidade. '

4.1.1.1. Divisão de Trabalho da Fase A

As principais tarefas da Fase A são as seguintes:

• Definição e caracterização da Missão em tenno dos requisitos e
desempenho

• Ambiente de operação e seus impactos
• Conceitos alternativos de Projeto
• Proposta preliminar de gerenCiamento - organização, custo e cronograma
• Elementos críticos do Projeto - funções
• Revisão Preliminar de requisitos (PRR)
• Relatório Final da Fase A

4.1.1.2. Cronograma da Fase A

• Mês 1: Propostas para a mlssao. Definição de mlssao, viabilidade e
de.sempenho PRR. Os grupos de ambos os lados realizarão este trabalho.
Durante este mês os dois grupos se reunirão no Brasil para realizar o
trabalho, todos ajustes necessários e realizar a PRR.

4.1.2 Fase B: Definição do Projeto

o propósito da Fase B é estabelecer a configuração do sistema e sua
especificação técnica.

4.1.2.1 Divisão de Trabalho da Fase B

A Fase B inclui as seguintes tarefas principais:
• Objetivos da missão e requisitos do usuário
• Configuração de sistema e subsistemas e especificações técnicas
• Requisitos para os testes ambientais mecânicos e espaciais e simulações
• Plano de garantia do produto, controle de qualidade e confiabilidade
• Organização atualizada do projeto, custo, compartilhamento de trabalho e

cronograma
• Desenvolvimento de fluxograma para a Fase C e D
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• Revisão Preliminar de Projeto - PDR - Relatório Final da Fase B a nível de
sistema e subsistemas

. O PDR dará ênfase aos seguintes aspectos: consistência do projeto a
nível de sistema e subsistemas (com relação aos requisitos especificados pfll"a o
sistema e os subsistemas e com relação aos requisitos do usuário); problemas
técnicos críticos, interfaces entre sistema e subsistemas e entre sistema e lançador,
bases de lançamento, estações TTC (gerenciamento da missão e centro de
operação) e projeto de confiabilidade.

4.1.2.2 Documentos da Fase B

Documentos a serem concluídos durante a Fase B
• Análise global do sistema
• Análise da configuração do satélite
• Análise da missão
• Especificação das interfaces
• Pacote de dados para o PDR
• Relatórios da revisão de projeto para cada subsistema
• Plano de gerenciamento .

• Plano de garantia do produto
• Especificação do sistema e dos subsistemas

4.1.2.3 Cronograma da Fase B

A Fase B deverá ser realizada durante um período de 4(quatro) meses
da seguinte maneira

• meses 2-3: especificação detalhada dos subsistemas. Para ser realizada
pelos grupos de ambos os lados no Brasil.

• mês 4: tempo para cada lado rever o trabalho realizado previamente.
~ mês 5: grupos de ambos os lados juntos na China para preparar o pacote de

dados do PDR e realizar o PDR.

4.1.2.4 Marco final da Fase B

A Fase B termina com a aprovação pelos chefes do JPC do Relatório
de trabalho da Fase B e entrega pelo ETG do Plano de especificação e
desenvolvimento para os subsistemas da Fase C.

4.1.3 Fase C: Desenvolvimento do Projeto

4.1.3.1 Principais objetivos da Fase C

• determinar os equipamentos que carecem de projetos diferentes dos
utilizados nos satélites CBERS 1&2

--- ~ --- -~----~----
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• desenvolver os equipamentos dos subsistemas
• realizar a integração e testes do modelo de desenvolvimento do satélite, se

existir
• Revisão critica de Projeto (CDR)
• Relatório final da Fase C

4.1.3.2 Marco Final da Fase C

A Fase C termina com a aprovação pelos chefes do JPe do Relatório
de trabalho da Fase C e entrega pelo ETG do Plano de desenvolvimento da Fase D.

4.1.4 Fase D: ProduçãolFabricação

4.1.4.1 Objetivos da Fase D
• estabelecer definitivamente a configuração e especificação dos

equipamentos
• fabricação dos equipamentos para os dois modelos de vôo do satélite 

FM3eFM4
• Integração e teste dos dois modelos de vôo FM3 e FM4
• Lançamento dos dois modelos de vôo - FM3 e FM4

4.1.4.2 Divisão de trabalho da Fase D

As seguintes tarefas devem ser realizadas durante a Fase D
• Fabricação e testes dos equipamentos FM
• Entrega e testes de aceitação para os equipamentos e subsistemas
• Montagem, Integração e Testes dos modelos FM
• Revisão Final de Projeto (FDR)
• Campanha de lançamento
• Lançamento dos modelos FM dos satélites

4..1.4.3 Cronograma da Fase CID

A Fase CID será realizada durante um período de 77 (setenta e sete)
meses terminando com o lançamento do CBERS 4.

Durante este período existirão atividades a serem desenvolvidas por
cada lado em seus países de origem e outras a serern desenvolvidas conjuntament~

de acordo com a seguinte proposta.

Pode-se adotar para o desenvolvimento do satélite CBERS 3 a
metodologia denominada "Proto-Flight" devido às similaridades com os CBERS
1&2 desenvolvidos previamente.

Pode-se desenvolver um modelo estrutural EQM com equipamentos
simulados para qualificar o novo projeto do módulo de cargas úteis.
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Este modelo estrutural EQM pode ser reformado e transformando~se

em modelo ténnico do satélite.

Os modelos de vôo dos equipamentos para o módulo de serviço
podem ser fabricados diretamente.

Os equipamentos para· o modo de cargas úteis podem ser
desenvolvidos utilizando-se a metodologia "Proto-Flight" e o modelo FM3 "Proto
Flight" pode então ser preparado para ser lançado de acordo com o seguinte
cronograma:

• Meses 6-36: Especificação e configuração detalhadas dos equipamentos e
subsistemas e desenvolvimento dos subsistemas visando o modelo "Proto
Flight".

• Mês 37: Revisão critica de Projeto -CDR.
• Meses 6-42:Fabricação dos equipamentos para o modelo FM3 "Proto

Flight"e para o modelo de vôo FM4.
• Meses 38-47: Montagem, integração e testes do modelo FM3 "Proto-

Flight" e Revisão Final do Projeto - FDR.
• Meses 48-49: Campanha de Lançamento do FM3.
• Mês 49: Lançamento do CBERS3.
• Meses 50-53: Continuação da fabricação dos equipamentos do modelo de

vôoFM4.
• Meses 54-63: Montagem, Integração e Testes do modelo de vôo FM4.
• Meses 81-82: Campanha de Lançamento do FM4.
• Mês 82: Lançamento do FM4.

4.1.4.4 Marco Final da Fase D

A Fase D tennina com o lançamento do satélite CBERS 4.

4.1.5 Fase E: Utilização

4.1.5.1 Objetivos da Fase E

As principais tarefas da Fase E são
• teste em órbita do satélite (IOT);
• gerenciamento da missão desde a injeção em órbita à obtenção da órbit~

operacional final;
• disponibilização do sistema e dos recursos necessários para a realização

completa de sua missão operacional.

4.1.5.2 Divisão de trabalho da Fase E
• modificar e estabelecer definitivamente o programa de operação,

desenvolver os enlaces de TCC de acordo com os parâmetros carregados;
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• implementar o gerenciamento da missão e o plano operacional durante o
período que se inicia com a injeção em órbita até a aquisição da órbita
operacional;

• Teste em órbita do satélite (IOT);

• realizar o rOT; Teste de desempenho da plataforma,teste de desempenho da
carga útil (incluindo o teste de calibração);

• realizar teste de qualidade da imagem;
• entregar o satélite aos usuários;
• disponibilizar, utilizar e manter o satélite e os recursos exigidos para a sua

missão operacional.

4.1.5.3 Cronograma da Fase E

A Fase E será executada em 69 (sessenta e nove) meses contados a partir do
lançamento do FM3 até o final da vida operacional do satélite FM4.
A Fase consiste das seguintes etapas:

• 2-6 meses, após o lançamento do satélite: realização de testes em órbita do
satélite e entrega do satélite aos usuários;

• utilização dos serviços do satélite durante o tempo restante de sua vida
operacional;

• desenvolvimento do Sistema de Aplicações do CBERS.

5. Organização do Programa

Para preservar a dualidade de desenvolvimento conjunto entre o Brasil e a
China, os três níveis da estrutura organizacional do programa CBERS contêm
o mesmo número de membros para cada lado, com mesma autoridade de
decisão obedecendo a seguinte estrutura:

Comissão de Coordenação
do CBERS (CCC)

I I, Secretaria of CCC

Comitê Conjunto do
Programa CBERS (JPC)

I
L i I I

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de
LDesenvólvimento Coordenação Serviço de Coordenaçãordo Satélite (SDG) Controle e Lançamento das Aplicações
~ Rastreio (TCG) (LSG) (ACG)

~
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Os membros de cada estrutura organizacional do Programa nomeado por
ambos os lados, devem estabelecer seus mecanismos operacionais e canais de
interfaces. A secretaria do CCC e o JPC devem também ser estabelecidos.

5.1. Comissão de Coordenação do CBERS (CCC)

A Comissão de Coordenação do CBERS constitui O nível mais alto de autoridade
para tomada de decisão para todo assunto do programa CBERS. Os membros desta
Comissão, do lado brasileiro são designados pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT. Os Membros desta Comissão, do lado chinês são designados
pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Indústria para Defesa Nacional 
COSTIND. As principais atribuições da Comissão de Coordenação do CBERS são:

• Estabelecer os objetivos de longo prazo do programa;
• Estabelecer as políticas gerais para aplicação dos produtos do CBERS;
• Aconselhar as autoridades superiores de seus países sobre a estratégia de

desenvolvimento do Programa;
• Resolver conflitos no contexto do Programa CBERS;
• Analisar o relatório de progresso emitido pelo JPC;

5.2. Comitê Conjunto do Programa CBERS (JPC)

o JPC do CBERS coordena as ações dos quatro segmentos do projeto CBERS.

A composição do JPC é a seguinte:

• O Presidente do JPC pelo lado chinês é nomeado. pela Administração
Nacional do Espaço Chinesa (CNSA), pelo lado brasileiro é nomeado, ~.Rj

• Os oito chefes dos quatro Grupos, nomeados pelas autoridades
apropriadas de cada lado;

• Outros membros do lado chinês nomeados pela CNSA, e brasileiros
nomeados, TBJ:)

As principais atribuições do JPC são:

• Preparar o orçamento requerido, o cronograma geral, o planejamento e a
divisão de trabalho do CBERS 3&4; .

• Gerenciar o desenvolvimento e coordenar a sol~ção de problemas
técnicos do CBERS 3&4j

• Coordenar as atividades dos quatro segmentos do CBERS 3&4:
Desenvolvimento do Satélite; Telemetria, Rastreio e Controle (TI&C);
Serviços de lançamento do satélite; e Aplicações;

• Reportar ao CCC o progresso do CBERS 3&4.

------------ -~- ~--~-~--
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5.3. Grupos do JPC
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Cada segmento do Programa CBERS é gerenciado por um Grupo específico, a
saber:
• Grupo de Desenvolvimento do Satélite - SDG;
• Grupo de Coordenação de Rastreio e Controle - TCG;
• Grupo de Coordenação de Aplicações - ACG;
• Grupo de Serviço de Lançamento - LSG;

5.3.1. Grupo de Desenvolvimento do Satélite - SDG

o SDG é o grupo de gerenciamento para o desenvolvimento do satélite CBERS
3&4. A composição do SDG é a seguinte:

• Dois gerentes do sistema do satélite;
• Dois gerentes de engenharia do satélite;
• Dois gerentes de desenvolvimento do satélite;

As principais atribuições do SDG são:

• A coordenação do estabelecimento das especificações de sistema e de
subsistema do satélite;

• A coordenação do desenvolvimento dos subsistemas e equipamentos do
satélite;

• A coordenação das definições de interfaces do satélite com os outros
segmentos do projeto;

• A coordenação das revisões de projeto;
• A coordenação da montagem, integração e testes do satélite;
.• . A coordenação do plano. de desenvolvimento e do cronograma do projeto;
• . Implementação do plano de garantia do produto;
• A coordenação dos contratos assinados entre os dois lados;
• Edição de documentos de interface entre CBERS e a Estação de Recepção

. de Imagens;
• Encaminhar ao JPC o Relatório de progresso do trabalho;
• Implementar as políticas do projeto emitidas pelo JPC.

5.3.2. Grupo de Coordenação de Aplicações - ACG

o ACG é o conselho de gerenciamento para a produção, diitribuição e utilização
dos produtos do CBERS. A composição do ACG é a seguinte:

• Dois gerentes de aplicações;
• Dois gerentes de produção;
• Dois gerentes de utilização;
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As principais atribuições do ACG são:
• Estabelecimento das especificações das estações de recepção de imagens

e do software de processamento de imagens;
• Desenvolvimento de software de aplicações e de produtos para as imagens

do CBERS;
• Coordenar os pedidos dos usuários com a operação das câmaras do

satélite;
• Propor políticas de comercialização e distribuição para as imagens do

CBERS;
• Encaminhar ao JPC o Relatório de progresso do trabalho;
• Implementar as políticas do projeto emitidas pelo IPe.

5.3.3. Grupo de Coordenação de Rastreio e Controle - TCG

o TCG é o grupo de gerenciamento de telemetria, rastreio e controle de
operações do satélite CBERS 3&4 em todas as fases da missão. A composição
do TCGéóllB:

:~-.•N,_. {:'~.,:

As principais atribuições do TCG são:

• Emitir o handbook de operação do satélite;
• Avaliar o estado do satélite em órbita;
• Implementar o plano conjunto de controle e aplicações do satélite;
• Coordenar o teste de compatibilidade do satélite com a estação terrena de

TT&C;
• Encaminhar ao JPC o Relatório de progresso do trabalho;
• Impleme~tar as políticas do projeto emitidas pelo JPC;

5.3.4. Grupo de Serviços de Lançamento -LSG

o LSG é o grupo técnico para acompanhar o desenvolvimento dos lançadores
dos satélites CBERS 3&4. A composição do SLG é a seguinte:

• Dois gerentes do satélite;
• Coordenadores do serviço de lançamento;

As principais·atribuições do LSG são:

• Estabelecer as interfaces do satélite com o veículo lançador;
• Estabelecer o plano de operação de lançamento;
• Encaminhar ao JPC o Relatório de progresso do trabalho;
• Implementar as políticas do projeto emitidas pelo JPC;
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6 Divisão de Trabalho

6.1 Princípios
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o desenvolvimento conjunto do projeto compreende principalmente os
segmentos espacial do satélite, o segmento missão e a operação TI&C do
satélite.

Cada parte desenvolverá seu próprio segmento solo para TI&C.

Ambas as partes terão direitos iguais de utilização dos produtos gerados pelo
projeto CBERS. A utilização dos produtos por um terceiro país somente poderá
ser autorizada através de consenso mutuo de ambas as Partes. Ambas as partes
reconhecem a conveniência de estabelecer-se um 'joint venture" ou uma
organização conjunta para comercializar e distribuir os produtos CBERS a
países estrangeiros e concordam em iniciar discussões C0111 o objetivo de estudar
a viabilidade do estabelecimento desta "joint venture"

Para o controle e operação dos satéIítes CBERS 3&4, o CLTC e o INPE
concordam em seguir os princípios estabelecidos no "Acordo de Cooperação
para o TT&C do CBERS" firmado em 1994.

Em conseqüência das mudanças nas proporções dos investimentos para o
CBERS 3&4 pelas duas partes, a operação e controle de cada satélite serão
igualmente dividas.

A divisão do trabalho para o desenvolvimento do segmento espacial baseia-se
nos seguintes critérios:

• Todas as atividades a nível de sistema, tais como AIT, especificações e
revisões de sistema e subsistemas, devem ser realizadas conjuntamente;

• ;No sentido de evitar excesso de interfaces, cada lado deve tanto quanto
possível responsabilizar-se por um conjunto completo de trabalho - do projeto
até a entrega do produto; .

• A divisão de trabalho deve ser proporcional ao montante de investimento de
cada lado(Brasil50%, China 50%).

6.2 Divisão de Trabalho

Como conseqüência das novas características dos satélites descritas neste
Relatório de trabalho, para confmnar a confiabilidade da plataforma do CBERS
3 e para ser possível seguir o cronograma exíguo de projeto,o INPE e a CAST
concordam em estabelecer a mesma divisão de responsabilidade para os
subsistemas como foi decidido para a plataforma do CBERS 1&2. Deste modo
fica assim o compartilhamento de responsabilidade.



45534 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

,OlNPE é responsável pelo suprimento dos seguintes subsistemas:

• EstrUtura
• suprimento de energia
• Telemetria, Rastreio e Controle (Banda:'S-TI&C)
• Equipamento de solo de suporte mecânico- MGSE (para o AIT de um

satélite)
• Equipamento de Teste Global - OCOE
• Gravador Digital de Dados - DDR
• Camara Multi-Espectral de 20m....:. MOXCAM
• Imageador de campo largo - WFI
• Subsistema de Coleta de Dados - DCS

• IR-DT

A CAST é responsável pelo suprimento dos seguintes subsistemas:

• Subsistema de Controle de Órbita e Atitude - AGeS
• Subsistema de Propulsão - PROPUL
• Supervisão de Bordo - OBDH

• Câmara Multi-Espectral Infra-vermelho - IR1vfSS
• Câmara 5m/l Om - PANMUX
• Controle Térmico
• Cablagem do Sistema
• CCD-DT
• Equipamento de solo para suporte mecânico - MGSE (para o AIT de um

~atélite e para a Campanha de Lançamento)

Para o subsistemas OBDH e AOeS, no sentido de alcançar a divisão proposta de
50/50 de investimento, as unidades de equipamentos que foram previamente
disponibilizadas pelo lado brasileiro serão agora integralizadas às
responsabilidades brasileiras. .

o INPE e CAST são responsáveis conjuntamente pelo seguinte:
• Projeto de engenharia do sistema;
• Montagem, integração e teste dos dois modelos do satélite;
• Gerenciamento.

6.2.2. Compartilhamento de Responsabilidade daOperação e Controle

------------- -------- ---~---- --~ ----~-- ._--- ~------------~---_._~.. _-~-.-~-~.---
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O compartilhamento de responsabilidade para a operação e controle do CBERS
3&4 será como se segue:

• CLTC será responsável pelo LEOP do CBERS 3&4, desde que ambos os
lançamentos sejam realizados a partir da .China;

• Durante o tempo de vida nonnal doCBERS 3&4, o CLTC será responsável
pelo controle dos satélites durante a primeira metade de sua vida útil, e o
INPE será responsável pelo controle dos satélites em sua segunda metade;

• Para0 tempo de vida extra do CBERS 3&4, o INPE será responsável pelo
controle do CBERS 3, e o CLTC pelo CBERS 4;

la No caso de emergência do CBERS 3&4, ambas as partes seguirão os
princípios estabelecidos nas atas de reunião do Quinto TCG para o CBERS
1&2;

• Os aspectos de controle das cargas úteis do CBERS 3&4 permanecerão os
mesmos como no CBERS 1&2.

?2.3 Divisão de Trabalho para o Segmento Missão

• Centro de Desenvolvimento de Aplicações

A proposta preliminar descrita acima da divisão de trabalho baseia-se na hipótese
de que o montante do investimento de cada lado alcance a meta de 50% (cinqüenta
por cento) do total a ser empregado para a realização do trabalho. Ajustes deverão
ser introduzidos no momento em que custos mais precisos dos subsistemas forem
determinados. A percentagem precisa do compartilhamento de cada parte será
estabelecida antes do PDR.

7 Orçamento

• O custo para o desenvolvimento dos satélites é de 150M USD (cento e
cinqüenta milhões de dólares americanos).

• O custo estimado para os serviços de lançamento para os dois satélites
baseados nos contratos do CBERS1&2, é de SOM USD (cinqüenta milhões de
dólares americanos). ..'

• Ambas as partes dividirão os custos acima mencionados na proporção de
50/50.

• As despesas do satélite para seu gerenciamento operacional em órbita e
seguros não estão incluídas.

7.1 Divisão de Custos para o desenvolvimento dos dois satélites
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Fase Período Proporcào I Custo (M USD)
I

A: Concepção da
I

1 mês I 1% 1 1.50
rMissão I

I

B: Definição do i 4 mês 2.0% I 3.00I

I
Projeto I .'i

CID: 77 mês
j

97%

I
145.50

Desenvolvimento do
Projeto e Produção I

Total I 82 mês I 100% ! 150.00!

7.2 Distribuição Orçamentária Anual para o Desenvolvimento e Lançamento dos
dois Satélites

Ano Satélites (lMUSD) Lançamento Total
(lMUSD)

1 1.0 1.0
2 17.0 17.0
3 22.0 6.0 28.0
4 28.0 6.4 34.4
5 28.0 8.0 36.0
6 21.0 9.0 30.0
7 18.0 9.6 27.6
8 15.0 11.0 26.0

Total 150.0 50.0 200.0

7.3. Cronograma' Geral CBERS3&4

Considerando To como a data de assinatura do acordo

Jõ+ 2
1'6+ 6
To+ 86
'fQ+ 47
To+50

• Fase A - Concepção da Missão
• Fase B - Definição do Projeto
• Fase C/D- Desenvolvimento/Produção
• FM3 AIT
• FM3 Campanha de Lançamento
• FM3 Lançamento
• FM4AIT
• FM4 Campanha de Lançamento
• FM4 Lançamento

T:r~ ~~~~;:~!;~;t.~
"1.;0 ';;j·",'j"I';'I',· <=>
~,~,.;! >/.l' n·, ,i,

.T;:' + 3 <=>..o
To + 7 <=:>
To + 38 <=?

:]:6 + 48 <=>
'".".

Tô+ 50
]0 + 62 <=> Xo+ 72
T'6 + 84 <=:> t~+ 86
1:6+ 86



PORTARIA N° 161, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53670.001222/2000, Con
corrência n° 61/2000-SSR/MC, e do Parecer
CONJURlMC N°382, de 16 de maio de 2003, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Bispo Guaporé Ra
diodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Nerópolis, Estado <;113 Goiás.

Parágrafounico. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente dHsta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Miro Teixeira.

Brasília, 12 de junho de 2003

Submete à apreciação do Congres
so Nacional os atos que permitem a ex
ploração de serviços de râdiodifusão so
nora, sem direito de exclusiVidade, pelo
prazo de dez anos, em freqüência modu
lada, conforme os seguintes atos e enti
dades:

- NR N° - 8/2003 - Portaria n° 161,
de 4 de junho de 2003 -Bispo Guaporé Ra
diodifusão Ltda., na cidade de Nerópolis 
GO;e

- NR N° - 9/2003 - Portaria n° 292,
de 12 junho de 2003 -Unieste Propaganda
Marketing e Radiodifusão Ltda., na cidade
de Planaltina. - GO.

Despacho: Às Comissões: Ciência E
Tecnologia, Comunicação E Informática
Constituição E Justiça E De Redação (Art.
54, Ricd)

MENSAGEM N° 413

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, permissões para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 161, de 4 de junho de 2003 - Bis
po Guaporé Radiodifusão Ltda., na cidade de Neró
polis-GO; e

2 - Portaria n° 292, de 12 de junho de 2003 
Unieste Propaganda Marketing e Radiodifusão
Ltda., na cidade de Planaltina - GO.

Brasília, 26 de agosto de 2003.

MC N°60 EM

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência n°
61/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás.
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MENSAGEM N° 413, DE 2003 2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri-
(Do Poder Executivo) ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al

terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depoisde analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Bispo Guapo
ré Radiodifusão Ltda., (Processo nO
53670.001222/2000) obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi
tai, tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesmaComissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação doCongres
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato.

Respeitosamente,
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MC N° 99 EM

Brasília, 26 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência na
61/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Planaltina, Estado de Goiás.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria na 63, de 5 de fevereiro de.1997, al
terada pela Portaria na 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
na 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Unieste Pro
paganda Marketing e Radiodifusão Ltda., (Processo
na 53670.001196/2000) obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi
tai, tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 30 do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N° 292, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto na 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto na
1.720, de28de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo na 53670.001196/2000, Con
corrência na 61/2000-SSRlMC, e do Parecer
CONJUR/MC na 441/2003, de 21 de maio de 2003,
resolve;

Art. 10 Outorgar permissão à Unieste Propa
ganda Marketing e Radiodifusão Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Planaltina, Estado de Go
iás.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 20 Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do artigo 223, § 30

, da Constituição.

Art. 30 O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 40 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Miro Teixeira.

Aviso na 882 - SUPARlC. Civil.

Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do cargo de Presidente de Repúbli
ca, na qual submete à apreciação do Congresso Na
cional os atos que permitem a exploração de servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modulada
constantes das Portarias nas 161 e 292, de 2003.

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

MENSAGEM N° 423, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 2.808, de 11-12-02, que outorga per
missão à Rede Brasileira de Rádio e Tele
visão ltda., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Piracanjuba, Estado de
Goiás. - TVR N° 10/2003

Despacho: às Comissões: Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54, RICO)
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MENSAGEM N° 424
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante da Por
taria n° 2.814, de 11 de dezembro de 2002, que ou
torga permissão ao Sistema Comercial de Comuni
cações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ma
racanaú, Estado do Ceará.

Basí1ia, 29 de Agosto de 2003. - Luis Inácio
Luda da Silva.

MC N° 128 EM

Brasília, 11 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este

Ministério, determinou-se a publicação da Con
corrência nO 4/98-SSRlMC, com vistas à implanta
ção de uma estação de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Maracanaú, Estado
do Ceará.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nO 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria n° 795, de 17 de de
zembro de 1997, depois de analisar a documenta
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço
pela outorga das entidades proponentes, com ob
servância da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu
que o Sistema Comercial de Comunicações Ltda.
(Processo n° 53650.000709/98) obteve a maior pon
tuação do valor ponderado, nos termos estabeleci
dos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a per
missão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente, Juarez Quadros do Nasci
mento.

PORTARIA N° 2.814,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu
são, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de ou
tubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nO 1.720, de 28 de novembro de 1995, e
tendo em vista o que consta do Processo n°
53650.000709/98, Concorrência n° 4/98-SSR/MC,
resolve:

Art. 1° Outorgar permissão ao Sistema Comer
ciai de Comunicações Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente d3sta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.

Aviso n° 897 - SUPAR/C. Civil

Brasília, 29 de agosto de 2003

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

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do
Congresso Nacional ao ato constante da Portaria n°
2.814, de 11 de dezembro de 2002, que outorga
permissão ao Sistema Comercial de Comunicações
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Maracanaú,
Estado do Ceará.

Atenciosamente, José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil. da
Presidência da República de 2003.

MENSAGEM N° 424, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Submente à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 2.814, de 11-12-02, que outorga per
missão ao Sistema Comercial de Comu
nicações ltda, para explorar serviço de
radiofifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Maracanaú, Estado do
Ceará. - TVR W 11/2003

Despacho: proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 9190 -CCJR)

MENSAGEM N° 423

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria n°
2.808, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Piracanjuba,.Estado
de Goiás.

Brasília, 29 de agosto de 2003. - luis Inácio
lula da Silva.

MC N° 126 EM

Brasília, 11 de julho de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência n°
10/98-SSR/MC, com vistas à implantação de uma es
tação de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al-

terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rede Brasile
ira de Rádio e Televisão Ltda. (Processo n°
53670.000121/98) obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tor
nando-se assim a vencedora da Concorrência, con
forme ato da mesma Comissão, que homologuei, ha
vendo por bem outorgar a permissão, na forma da
portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato.

Respeitosamente,

PORTARIA N° 2.808, DE 11 DE DEZEMBRO

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720,de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nO 53670.000121/98, Con
corrência n° 10/98-SSR/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rede Brasileira de
Rádio e Televisão Ltda. para explorar, .pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Piracanjuba, Estado de Goiás.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. -Juarez Quadrosdo Nascimento.

---- ---- .._--_._-_..



Em 29 de agosto de 2003

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

Assunto: Radiodifusão.

Justificação

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico,
realizada em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geo!gra
fia e Estatística -IBGE - revela, em todas as suas di
mensões, a enorme deficiência dos serviços de sa
neamento básico de nosso País.

Em 2000, 97,9% das comunidades urbanas bra
sileiras eram servidas por sistemas públicos de água
potável, 47,8% porredes coletoras de esgotos, 99,4%
por serviços de coleta de lixo; 78,6% dessas comuni
dades dispunham de red$s de drenagem urbana de
águas pluviais. São índices médios bastante razoá
veis, se vistos superficialmente, pois escondem uma
realidade cruel para a maioria dos brasileiros, noçiva
ao meio ambiente, asaúde pública e à economia..

Descendo para o nível regional, os indicadores
de acesso a serviços públicos de saneamento básico
refletem as profundas desigualdades regionais do
Brasil. Dos 116 Municípios que não dispõem de ne
nhum sistema público de abastecimento de água, ou
seja, com índice "zero" de atendimento, 65 estão no
Nordeste, 27 no Norte, 17 no Sul e 7 no Centro-Oeste.

Mesmo nas regiões mais ricas, com bons índi
ces de atendimento, existem focos de deficiência. A
grande maioria das periferias das cidades é precaria
mente abastecida, rnuitasveze.~ com água contami
nada pelos esgotos que corrempelos becos dasfave
las. Até no Sudeste, onde 100% dos Municípios dis
põem de redes públicas de água., essa é uma realida
de freqüente.

A situação da coleta e tratamento de esgotos é
ainda mais precária. Os dados do IBGE mostram que
52,2% dos Municípios brasileiros dispõem de redes
coletoras, atendendo a apenas 33,5% dos domicílios
urbanos.

Na região Sudeste, o percentual de Municípios
com rede coletora de esgotos varia de 88,7%, em Mi
nas Gerais, a 99,4%, em São Paulo, atendendo a cer
ca de 53% dos domicílios. No Nordeste, as piores si
tuações se repetem no Piauí e no Maranhão, com
1,36% e 2,76%, respectivamente, eas melhores situ
ações são encontredas em Sergipe, com 66,7%, na
Paraíba, com 58,7%, na Bahia, cOm 55,7% e no Cea
rá, com 48,9%.

Além de ser baixo o índice de esgoto coletado, é
menor ainda o percentual de esgoto tratado. Cerca de
70% do esgoto coletado em· nossas áreas urbanas é
lançado sem qualquer tratamento nos cursos de água
e nas praias, constituindo o principal foco de poluição
dos recursos hídricos brasileiros.
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Art. 3°.Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República na qual submete à apreciação do

Congresso Nacional o ato constante de Portaria n°
2.808, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Piracanjuba, Estado
de Goiás.

Atenciosamente, José Dirceu de Oliveira e Sil
va, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presi
dência da Répública.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 81, DE 2003

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Altera a redação do inciso I do § 1°
do art. 31 da Lei Complementar nO 101, de
4 de maio de 2000.

Às Comissões de Finaças e Tributação
e Constituição e Justiça e de Redação

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° Esta Lei Complementar altera a redação

do inciso I do § 1° do art. 31 da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, eliminando restrições
para os entes da Federação realizarem operações de
crédito destinadas ao financiamento de programas e
projetos de saneamento básico.

Art. 2° O inciso I do § 1° do art. 31 da Lei Comple
mentar nO 101, de 4 de maio de 2000, passa avigorar
com a seguinte redação:

"Art. 31 .
"§ 1° .
"I - estará proibido de realizar opera

ções de crédito internas ou externas, inclusi
ve por antecipação de receita, ressalvadas
aquelas destinadas ao financiamento de
programas e projetos de saneamento básico
e o refinanciamento do principal atualizado
da dívida mobiliária; (NR)"

Setembro de 2003

Aviso n° 896 - SUPARlC. Civil
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A disposição inadequada dos esgotos sanitári
os é responsável pela prevalência de uma série de
doenças endêmicas em várias regiões brasileiras,
como as diarréias infecciosas, a hepatite A, a esquis
tossomose e as verminoses, apropriadamente cha
madas de "doenças da pobreza". Dessa situação de
corre boa parte da sobrecarga do sistema de saúde,
além de perdas da capacidade de trabalho e de
aprendizado e da elevação dos custos previdenciári
os e outros prejuízos econômicos e sociais.

A poluição dos recursos hídricos pelos esgotos
sanitários prejudica o uso da água na agricultura e na
pecuária, destrói os recursos pesqueiros e danifica
atributos naturais indispensáveis para a atividade tu
rística, contribuindo para manter atrasadas e miserá
veis vastas áreas de nosso território.

Os serviços de coleta de lixo são prestados em
99,2% dos Municípios brasileiros, segundo o IBGE.
No entanto, apenas 47,1 % dos Municípios destinam o
lixo coletado a aterros sanitários. O restante é jogado
em "lixões", cursos de água, praias, terrenos baldios e
áreas alagadas.

As deficiências na coleta de lixo e na limpeza de
vias e logradouros urbanos causam entupimentos de
galerias e canais de drenagem urbana de águas plu
viais e assoreamento dos rios que cortam as grandes
cidades, resultando nas enchentes que, anualmente,
trazem enormes prejuízos materiais e grandes sofri
mentos às populações atingidas.

A maioria das empresas estaduais e municipais
de saneamento e das prefeituras municipais que
prestam diretamente serviços de saneamento básico
têm condições técnicas e financeiras para realizar no
vos investimentos no setor. Isto, em parte, porque ser
viços como o abastecimento público de água potável,
a coleta e tratamento de esgotos e a coleta e disposi
ção do lixo são autofinaciáveis por meio da cobrança
de tarifas e taxas.

Apesar das análises econômicas e financeiras
comprovarem a viabilidade da maioria dos programas
e projetos do setor de saneamento, financiamentos
não podem ser contratados com instituições naciona
is e multilaterais de crédito, por força do disposto no
inciso I do § 1° do art. 31 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000.

O impedimento ao acesso a novos financiamentos
decorre de dívidas e compromissos assumidos com ou
tros setores da administração pública e nada têm a ver
com a prestação de serviços de saneamento básico.

Pretendemos, com o projeto de lei complemen
tar que ora submetemos aos ilustres Pares do Con-

gresso Nacional, sanar esta distorção, proporcionan
do condições para os Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios investirem em saneamento básico.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2003 .
- Deputado Ronaldo Vasconcellos.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 85, DE 2003

(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Acrescenta parágrafo ao, ao art. 52
da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000, dispondo sobre prazos
para publicação de relatório resumido de
execução orçamentária.

Às Comissões de Finaças e Tributação
e Constituição e Justiça e de Redação

Art. 1° - Fica acrescentado parágrafo 3° ao art.
52 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de
2000, com a seguinte redação:

Art. 52 ..
§ 3° - O prazo para publicação de rela

tório, estipulado no caput deste artigo, será
assim estendido nos seguintes casos:

I - Prefeituras Municipais que consoli
dam até 02 contabilidades, até 45 dias após
o encerramento de cada bimestre;

11 - Prefeituras Municipais que consoli
dam mais de 02 contabilidades, até 60 dias
após o encerramento de cada bimestre.

Art. 2 - Esta Lei complementar entrará em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

A presente modificação visa o aperfeiçoamento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor desde
2000, e que tem sido um valioso instrumento no aper
feiçoamento da administração pública. Em seu art.
52, a Lei Complementar 102, que instituiu a LRF, esta
beleceu 30 dias de prazo para apresentação do rela
tório resumido da execução orçamentária, prevista no
§ 3°, do art. 165 da Constituição Federal.

Em que pese a importância desses relatórios
para a manutenção da transparência administrativa, o
prazo fixado é exíguo para as prefeituras municipais
que precisam consolidar mais de uma contabilidade.
Em todo o país, grande parte das administrações mu
nicipais são responsáveis pela contabilidade das Câ
maras Municipais, entre outras consolidações obriga
tórias. A experiência, nesses três anos de vigor da
Lei, tem revelado a grande dificuldade dos Executivos



Dispõe sobre a criação do Profissio
nal de Segurança Empresarial e dá ou
tras providências.

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411.

Publicação Inicial: Art. 137, caput 
RICD

PROJETO DE LEI N° 1.781, DE 2003
(Do Sr. DI'. Heleno)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art.. Fica criado o profissional de Segu

rança Empresarial com exercício assegurado dessa
profissão em todo o território nacional.

Art. 2° Art.. São considerados Profissionais de
Segurança Empresarial os seguintes profissionais: o
Diretor, o Gerente, o Chefe da Segurança Orgânica,
os Gerentes Operacionais das Empresas Especiali
zadas de Segurança e de Transporte de Valores, os
Coordenadores de Cursos e os Professores de Esco
las de Formação de Vigilantes.

Art. 3° Art.. São atribuições do profissional de
Segurança Empresarial:

I - Organização, planejamento, co
mando, coordenação e controle dos servi
ços de Segurança Patrimonial nas organiza
ções públicas ou privadas federais, estadua
is e municipais;

II - Coordenação de cursos e exercício
do magistério nas Escolas de Formação de
Vigilantes;Justificação

Determina que o comércio em todo
o Território Nacional, quando receber
cheques de seus clientes, faça a confe
rência de identificação na presença do
emissor.

Despacho: Às Comissões De Defesa
Do Consumidor, Meio Ambiente E Minorias;
E De Constituição E Justiça E De Redação
(Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11

Publicação Inicial: Art. 137, caput - RICD

PROJETO DE LEI N° 1.775, DE 2003
(Do Sr. André Luiz)

o Congresso Nacional Decreta
Art. 1° Fica determinado que o comércio em

todo o Território Nacional, quando receber cheques
de seus clientes, deverá fazer as devidas conferênci
as de identificação na presença do emissor.

Art. 2° Os estabelecimentos comerciais, deverão
determinarentre seus funcionários um que vá na presen
ça do cliente emissor do cheque e faça as devidas confe
rências, não podendo em hipótese alguma os documen
tos do mesmo ficar transitando nas dependências do co
mércio na mão de quem quer que seja.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Municipais em cumprir esses prazos. Em reiteradas Identidade, serve para identificar a pessoa que
oportunidades, as prefeituras reivindicam o desdo- porta, entendemos que o cidadão quando necessitar
bramento desse prazo, de acordo com o número de emitir um cheque para saldar uma dívida no comél'cio,
contabilidades consolidadas. o mesmo deve ser identificado, todavia este ato deve

Assim, proponho que os municípios que consoli- ser feito em sua presença, sem que seu documento
darem até 02 contabilidades, tenham prazo de 45 dias saia de suas vistas e retorne minutos após.
para apresentação do relatório resumido da execução Assim como o recebedor do cheque toma seus
orçamentária; para aqueles que consolidam mais de cuidados, o emissor também tem que tê-los, e assim
02 contabilidades, o prazo proposto é de 60 dias. sendo não custa nada o funcionário conferir dados

Creio, que desta forma, preservamos o caráter qualitativos extraídos. da identidade na presença do
positivamente rigoroso da Lei, ao mesmo tempo que emissor do cheque.
estabelecemos prazos mais razoáveis para o cumpri- Sala das Sessões, em 21/08/03. _ Deputado
mento das obrigações nela previstas. André Luiz, PMDB/RJ.

Registro a valiosa contribuição do prefeito muni
cipa� de Ijui-RS, Valdir Heck, que com sua experiência
administrativa referenda a necessidade de modificar
os prazos para apresentação do relatório referido no
art. 52, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2003. 
Pompeo de Mattos, Deputado Federal, PDT - RS.
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111- Gerir as operações das Empresas
Especializadas de Segurança e transporte
de valores;

IV - Prestar assessoria, consultoria e
auditoria de segurança nas organizações
públicas ou privadas;

V - Estabelecer normas, regulamentos
e instruções operacionais nas organizações
públicas ou privadas;

VI - Exercer o magistério da Seguran
ça Empresarial.

Art. 4° O exercício da profissão dos profissio
nais de Segurança Empresarial constante do Art. 2°
desta Lei é privativo dos portadores do diploma de
formação universitária do Curso Seqüencial Superi
or de Segurança Empresarial fornecido por Universi
dade Nacional, credenciado pelo MEC, com duração
mínima de 1.680 (HUM MIL SEISCENTOS E
OITENTA) horas.

§ Único É assegurado o exercício profissional e
respectivo registro àqueles que, no prazo mínimo de
120 dias, a contar da publicação desta lei, compro
vem estar exercendo as atividades de profissional de
Segurança Empresarial por período não inferior a
seis anos, mediante comprovação por documentação
trabalhista e/ou previdenciária, desde que compro
vem ter concluído o Curso de Extensão Universitária
em Segurança Empresarial, com duração mínima de
120 horas.

Art. 5° - No Curso Seqüencial Superior de Se
gurança Empresarial previsto no Art. 4° desta Lei
constará as matérias básicas de qualquer curso su
perior acrescido, obrigatoriamente, das seguintes
matérias:

I - Fundamentos, Princípios Básicos, Fi
losofia e Política de Segurança Empresarial;

11 - Legislação aplicável à Segurança
Empresarial;

111- Segurança Privada Orgânica;
IV - Gerência da Segurança Empresarial;
V - Segurança no Transporte de Valores;
VI - Segurança Bancária em Shop-

pings, em Supermercados, em eventos em
hotéis, em condomínios;

VII - Segurança das Informações e de
documentos;

VIII - Planejamento da Segurança
Empresarial;

IX - Situações emergenciais;
X - Segurança eletrônica;

XI - Prevenção de Seqüestro de Exe
cutivos;

XII - Segurança Pessoal e Residencial
de Executivos e Dignatários;

XIII - Didática para professores de Se
gurança Empresarial;

XIV - Investigações Sigilosas na
Empresa;

XV - Inteligência Empresarial;
XVI - Qualidade total na Segurança

Empresarial;
XVII - Relações humanas aplicadas à

segurança Empresarial;
XVIII - Psicologia aplicada à Seguran

ça Empresarial;
XIX - Administração aplicada à Segu

rança Empresarial.

Art. 6° Cada estado fica autorizado a criar o
seu Conselho Regional de Administradores de Se
gurança Empresarial - CRASE - que terá por atri
buições, entre outras, registrar, autorizar e fiscalizar
o exercício da profissão dos profissionais constantes
do Art. 2° desta Lei.

Art. 7° O Ministério do Trabalho fica autorizado a
efetivar a criação da categoria diferenciada de "Profis
sional de Segurança Empresarial" e a proceder a in
clusão da categoria na "Classificação Brasileira das
Ocupações" - CBO.

Parágrafo Único O Ministério do Trabalho tome
providências para regulamentação desta Lei no prazo
de 90 dias.

Justificação

No Brasil existem milhares de profissionais de
Segurança Empresarial, que exercem essa profissão
sem que ela esteja criada. É evidente que esses pro
fissionais carecem de uma legislação específica para
que essa profissão seja exercida condignamente.

Este Projeto de Lei tem por finalidade, portanto,
preencher esta lacuna. Nele prevê-se as atribuições,
a formação, o registro, a autorização e a fiscalização
desta profissão.

Em toda e qualquer organização pública ou pri
vada, federal, estadual e municipal, há necessidade
de um profissional que dirija, chefie ou gerencie a Se
gurança de seu patrimônio físico ou não físico.

Uma vez aprovada esta Lei dará condições le
gais ao trabalho do profissional de Segurança Empre-

----------- --~~--~---- -----~------- -- --~ -~- ~~~
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sarial, tornando-o um profissional liberal com uma
carreira promissora.

Esta profissão de há muito tempo necessita da
atenção do Legislativo Nacional, para que tenha
oportunidade de progredir e de acompanhar a evolu
ção da sociedade.

As técnicas de Segurança Empresarial evoluem
muito rapidamente exigindo desse profissional um es
forço enorme para acompanhá-Ias. O Curso Seqüen
cial Superior de Segurança·Empresarial previsto nes
ta Lei, proporcionará ao profissional, a base inicial e
fundamental desse conhecimento.

O Conselho regional de Administradores de Se
gurança Empresarial- CRASE - afastará toda a pos
sibilidade do exercício ilegal da profissão, dando esta
bilidade ao profissional cumpridor da Lei.

Em se tratando de medida de oportuno alcance
social, e considerando o indiscutível conteúdo meritó
rio da proposição, temos certeza de que contaremos
com o apoio de todos os parlamentares desta Casa.

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2003. 
Deputado Dr. Heleno.

PROJETO DE LEI N° 1.784, DE 2003
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a natureza das empre
sas emissoras de cartão de crédito, e dá
outras providências

Despacho: Apense-se este ao
PL-4804/2001 .

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

Publicação Inicial: Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional decreta

Art. 4° Art. Esta lei define as empresas emisso
ras de cartão de crédito como instituições financeiras
e estabelece obrigações perante os titulares de seus
cartões.

Art. 5° Art. Para os efeitos desta lei, empresa
emissora de cartão de crédito é a pessoa jurídica que
possibilite ao titular ou usuário de cartão por ela emiti
do adquirir bens ou serviçosemestabelecimentos co
merciais filiados ou conveniados, e ter acesso a finan
ciamento das compras feitas ou a crédito de institui
ção financeira.

Art. 6° Art. As empresas emissoras de cartão de
crédito passam a ser reguladas pela Lei n° 4.595, de
31 de dezembro de 1964, e por normas estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Cen
trai do Brasil, e ficam obrigadas a prestar informações
ao Banco Central do Brasil a respeito de:

I - análise e concessão de crédito;
11- financiamentos contratados junto a

instituição financeira e respectivas taxas de
juros;

111 - montantes alocados a crédito rota
tivo ou financiamentos a prazo fixo para os
clientes;

IV - taxas de juros e tarifas ou taxas
cobradas em financiamento ou serviço pres
tado a cliente.

V - outros aspectos das operações
que aquela instituição julgar pertinentes.

Art. 4° São obrigações das empresas emisso
ras de cartão de crédito para com os titulares de
cartões:

I - fornecer cópia do contrato de ade-
são;

II - fornecer manual de utilização do
cartão, em linguagem clara, com explica
ções e exemplos das possibilidades de uso,
dos custos associados e dos mecanismos e
sistemas de segurança usados;

111 - informar na fatura mensal enviada
ao titular:

a) os valores das compras e os nomes
dos estabelecimentos comerciais onde fo
ram realizadas;

b) os valores discriminados de tarifas,
taxas, multas, juros de financiamento asso
ciados a operações e a serviços prestados;

c) os pagamentos efetuados pelo titular;
d) o saldo financiado, a taxa de juros

mensal cobrada no financiamento e a taxa
de juros anual correspondente;

e) a taxa de câmbio utilizada para con
versão de despesas realizadas no exterior

Art. 5° É vedada à empresa caracterizada na
forma do art. 2°:

I - a cobrança de multa por atraso ou
falta de pagamento sobre a parcela do valor
da fatura passível de financiamento;
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11 - a responsabilização do titular de
cartão de crédito extraviado, furtado ou rou
bado pelo uso fraudulento do mesmo por
terceiro, após feita a comunicação do extra
vio, furto ou roubo à empresa emissora;

111 - a suspensão total do uso do car
tão, no caso de discordância do titular a res
peito de valores lançados na fatura;

IV - a remessa de cartão de crédito
para entrega no domicilio de pessoa que
não tenha, anteriormente, firmado o contra
to de adesão;

Art. 6° As informações cadastrais e as opera
ções realizadas por titulares de cartão serão objeto
de sigilo, na forma da legislação financeira vigente.

Art. ]O Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

As operações de cartões de crédito são seme
lhantes às de instituições financeiras, como por
exemplo, a abertura de linha de crédito ao usuário,
equivalente à linha posta à disposição de titular de
conta de depósito em instituição bancária, assim
como o financiamento do comerciante ou do presta
dor de serviço como nos descontos de títulos. As
grandes semelhanças de atividades com as de insti
tuições bancárias impõem que as emissoras de car
tões de crédito sejam tipificadas como tal, para fins
de regime jurídico e de fiscalização, subordinan
do-se à Lei n° 4.595/64, a outros dispositivos legais
que regulam aspectos daquelas instituições, e,
quanto a aspectos operacionais e relacionados com
crédito, à Autoridade Monetária.

Estabelecemos no projeto de lei dispositivos
que obriguem as emissoras a informar detalhada
mente as particularidades das operações e do uso do
cartão, por meio de fornecimento de um manual do
usuário, assim como a proibição de práticas habitual
mente adotadas pelas empresas, como a interrupção,
unilateral e sem aviso, do uso do cartão quando há di
vergência entre ela e o titular. Dessa maneira fica o
consumidor mais protegido contra os abusos que vêm
sendo cometidos contra eles.

Contamos com o apoio dos nobres membros da
Câmara dos Deputados para o aperfeiçoamento e
aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos.

PROJETO DE LEI N° 1.936, DE 2003
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 442/03
(URGÊNCIA - ART. 64, § 1° - CF)

AVISO 924/03 - Supar/C. Civil

Concede indenização, a título de re
paração de danos, às famílias das víti
mas do acidente ocorrido em 22 de agos
to de 2003 na Base Aérea de Alcântara, e
dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação (Art. 54 Ricd); Constituição
e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação Inicial: Art. 137, caput - RICD

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É concedida indenização, a título de re
paração de danos, em parcela única, por servidor,
aos dependentes legais dos seguintes servidores do
programa espacial brasileiro, que faleceram, vítimas
diretas de acidente ocorrido com o foguete VLS-1 , em
22 de agosto de 2003, no Centro de Lançamento de
Alcântara - MA:

I - Amintas Rocha Brito;
11 - Antonio Sergio Cezarini;
lIl- Carlos Alberto Pedrini;
IV - Cesar Augusto Costalonga Varejão;
V - Daniel Faria Gonçalves;
VI - Eliseu Reinaldo Moraes Vieira;
VII - Gil Cesar Baptista Marques;
VIII- Gines Ananias Garcia;
IX - Jonas Barbosa Filho;
X - José Aparecido Pinheiro;
XI - José Eduardo de Almeida;
XII-José Eduardo Pereira 11;
XIII - José Pedro Claro Peres da Silva;
XIV - Luis Primon de Araújo;
XV - Mario Cesar de Freitas Levy;
XVI - Massanobu Shimabukuro;
XVII- Mauricio Biella de Souza Valle;
XVIII - Roberto Tadashi Seguchi;
XIX - Rodolfo DonizeUi de Oliveira;
XX - Sidney Aparecido de Moraes;
XXI - Walter Pereira Junior.

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



Brasília, 1° de setembro de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O recente acidente ocorrido com o Terceiro Protóti
po do Veículo Lançador de Satélites (VLS - 1), na pllata
forma de lançamento do Centro de Lançamento de
Alcântara (MA), durante a preparação do "Projeto São
Luís", ocasionou a morte de vinte e um servidores civis
do CentroTécnico Aeroespacial (CTA) de São José dos
Campos. A perda de tais homens acarreta, além da evi
dente comoção em todo o território nacional, um sério
abalo para o Programa Aeroespacial Brasileiro, uma vez
que os técnicos que faleceram são especialistas de sua
área que não mais poderão auxiliar para atingir a meta
de abrir uma rota independente para o Brasil no espalço.

2. A presente iniciativa, portanto, tem como
propósito dar alento às famílias das vítimas que tan
to representaram para o progresso do Programa Ae
roespacial Brasileiro, bem como proporcionar uma
satisfação à sociedade, concedendo indenização, a
título reparatório, às famílias das vítimas, com o ob
jetivo de minimizar a dor causada pelo desapareci
mento de seus entes queridos e de profissionais de
tão alto gabarito.

3. Por estes motivos submetemos à aprecia.ção
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que bus
ca a concessão de indenização, a título reparatório,
às famílias das vítimas do acidente em questão.

4.Nesse sentido, é de se recomendar, ainda, a
concessão dessa reparação ao Subtenente do Exér
cito Alcir José Tomasi, que foi morto em serviço, no
dia 19 de junho de 2003.

5. As despesas decorrentes da transformação
deste projeto em lei serão custeadas por crédito es
pecial a ser aberto em favor do Ministério da Defesa,
proveniente da anulação parcial de dotações orça
mentárias, em projeto de lei a ser encaminhado ao
Congresso Nacional.

6. São estas, Senhor Presidente, as razões pelas
quais acreditamos que a medida ora em questão deverá
ser acolhida pelo Governo de Vossa Excelência.

Respeitosamente, - José Viegas Filhorober
to Átila Amaral Vieira, Ministro de Estado da Defe
saMinistro de Estado da Ciência e Tecnologia.

I - vencimento básico;
11- vantagem pessoal a título de adici

onai por tempo de serviço;
111 - Gratificação de Desempenho de

Atividade de Ciência e Tecnologia;
IV - vantagem pecuniária individual; e
V - vantagem pessoal decorrente de

quintos ou décimos incorporados.

§ 2Q Em nenhuma hipótese o valor da indeni
zação será inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 4° Os dependentes menores dos trabalha
dores de que trata esta Lei terão direito à bolsa-edu
cação especial, a ser paga mensalmente mediante
depósito em conta bancária vinculada, destinada a
custear sua educação formal, até completarem vinte
e um anos de idade.

§ 1° O valor de que trata o caput deste artigo será
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, por depen
dente, devendo ser atualizado anualmente, sempre no
mês de janeiro, adotando-se o índice legalmente estipu
lado para o reajuste das mensalidades escolares das
instituições particulares de ensino.

§ 2° O Ministério da Defesa regulamentará o
disposto neste artigo em trinta dias a contar da publi
cação desta Lei.

§ 3° Caberá ao Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão inserir em programação orçamentária es
pecífica anual do Ministério da Defesa valor suficiente ao
pagamento das despesas criadas por este artigo.

§ 4° Os valores creditados nas contas vincula
das de que trata o caput poderão ser resgatados,
mensalmente, pelo respectivo titular, se maior de ida
de,.ou pelo respectivo responsável.
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Parágrafo único. As importâncias pagas serão Art. 5° Ficam concedidos os benefícios previs-
deduzidas de qualquer indenização que a União venha tos nesta Lei aos dependentes legais do Subtenente

do Exército Alcir José Tomasi.a desembolsar em razão do acidente referido no caput.
Art. 2° A indenização prevista nesta Lei será de- Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua. pu-

ferida aos dependentes na ordem de preferência es- blicação.
tabelecida pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Brasília,

Art. 3° A indenização a ser paga na forma do E.M. n° 423/MD
art. 1°, em parcela única, corresponderá ao produto
do montante total do valor da remuneração fixa, per
cebida pelo servidor falecido, no mês anterior ao da
ocorrência do óbito, pelo número de anos remanes
centes até a data em que completaria sessenta e cin
co anos de vida.

§ 1Q. Considera-se remuneração fixa, para os
efeitos desta Lei, as seguintes rubricas:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 637, DE 2003

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

TVR N° 6/2003
MSC W 400/2003

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Prelazia de Balsas, para execu
tar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Balsas, Estado do Maranhão.

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)

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

de 4 de agosto de 2003 que outorga concessão à
Fundação Prelazia de Balsas, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Balsas,
Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 6, DE 2003
(MENSAGEM W 400, DE 2003)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
n° 4 de agosto de 2003, que outorga con
cessão à Fundação Prelazia de Balsas,
para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Balsas, Estado do Maranhão.

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou-

torga concessão à Fundação Prelazia de Balsas,
para executar, 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

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins educati
vos é regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de ou
tubro de 1963, com a redação do Decreto n° 2.108,
de 24 de dezembro de 1996. De acordo com esses
instrumentos jurídicos, a outorga de concessão para
execução de serviço de radiodifusão sonora com
fins exclusivamente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Prelazia
de Balsas atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica, inclusive do Ato Normativo n° 01, de 1999,
desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais so
mos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Couto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Prelazia de Balsas, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Balsas, Estado
do Maranhão.

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

de 4 de agosto de 2003 que outorga concessão à
Fundação Prelazia de Balsas, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-

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



"Art. 39 ..
§ 6° Perderá o cargo exercido em qual

quer Comissão em decorrência da propor
cionalidade partidária o Deputado que dei
xar o partido sob cuja legenda tiver sido in
dicado para integrá-Ia, respeitado o respec
tivo estatuto. (NR)"

Justificação

Visa esta Resolução alterar o Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, no sentido de pôr co
bro à prática abusiva de mudança de partido, caracte
rística da política brasileira nos últimos anos. É injusti
ficável, do ponto de vista da credibilidade de nossas
instituições políticas, que candidatos se elejam e logo
depois abandonem o partido pelo qual se apresenta
ram aos eleitores. Aproveitam-se, dessa forma, dos
benefícios legais que a legenda lhes proporcionou e
passam a outra agremiação, sem maiores explica
ções, num cálculo oportunista que muito contribui
para minar o prestígio da representação política pe
rante a opinião pública.

É consenso, entre os que desejam aprimorar
nosso regime político, ser preciso coibir a liberalidade
com que as migrações entre partidos, mal apurados
os resultados das urnas, têm-se dado, com prejuízo
às legendas e desrespeito aos eleitores.

Esta Comissão Especial da Reforma Política
entende que urna importante medida para corrigir o
censurável costume consistirá em eliminar alguns es
tímulos a sua existência, presentes nas atuais nor
mas legais, inclusive nas de organização interna des
ta CaSa.

Neste sentido, estamos propondo o acréscimo
de um parágrafo ao art. 39 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, segundo o qual o deputado
que sair do partido que o indicou para compor Comis
são, perderá o cargo que nela desempenhar em ra
zão da proporcionalidade partidária. Idéia similar já
está preconizada no art. 26 da Lei nO 9.096, de 19 de
setembro de 1995 (Lei dos Partidos), assim redigido:
"Perde automaticamente a função ou cargo que exer
ça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da pro
porção partidária, o parlamentar que deixar o partido
sob cuja legenda tenha sido eleito".

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

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 Luiz Couto, à TVR n° 6/2003, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

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

Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jor
ge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, NarcioRodrigues,.Paulo Marinho, Pedro (rujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlai Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira Fran
co, Pastor Amarildoe Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, ern 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)
N° 64, DE 2003

(Da Comissão Especial destinada a efetuar estudo
em relação às matérias em tramitação na Casa,

cujo tema abranja a Reforma Política.)

Acrescenta o § 6° ao art. 39 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Despacho: Apense-se este ao
PRC-63/20do.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário A Câmara dos De
putados resolve:

Art. 7° Art .. Esta Resolução acrescenta o §
6° ao art. 39 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
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viço de radiodifusão sonora em onda média, com fins Art. 2° O art. 39 do Regimento Interno da Câma-
exclusivamente <educativos, na cidade de Balsas, ra dos Deputados passa a vigorar acrescido de § 6°,
Estado do Maranhão. com a seguinte redação:

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

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Couto, Relator.
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Como a norma citada diz respeito ao funciona
mento das Casas Legislativas, poder-se-ia argüir que
interfere na competência privativa destas, conforme
disposto nos arts. 51, 111 e IV e 52, XII e XIII (compe
tência da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral para a elaboração de seus regimentos internos e
para dispor, entre outros pontos, sobre seu próprio
funcionamento). Portanto, a medida objeto deste Pro
jeto de Resolução encontra no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados sua sede adequada.

Na certeza de estarmos contribuindo, dentro do
escopo desta Comissão, para o aprimoramento das
instituições políticas pátrias, esperamos contar com o
apoio de nossos Pares a esta proposição.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 2003 . 
Deputado Alexandre Cardoso, Presidente - Deputa
do Ronaldo Caiado, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CO)
N° 65, DE 2003

(Do Sr. Almir Moura)

Acrescenta o inciso XX ao art. 32 e
altera a redação do art. 26, § 2° , do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
dispondo sobre a Comissão Eclesiástica.

Despacho: Decorrido o prazo Regi
mental Previsto no Art. 216, § 1° do RICD,
Encaminhe-se à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e à Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 8° Art. O art. 32 do Regimento Interno pas-

sa a vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

"Art. 32. (.....)

XX - Comissão Eclesiática:
a) assuntos atinentes à liberdade de

consciência e de crença, ao livre exercício
dos cultos religiosos e às religiões em geral;

b) matérias que venham a afetar as
várias correntes religiosas que atuam no
País. (NR)"

Art. 2° O § 2° do art. 26 do Regimento Interno
passa a vigorar com a redação seguinte:

"Art. 26. (...)
§ 2° Nenhum Deputado poderá fazer

parte, como membro titular, de mais de uma
comissão permanente, ressalvadas as Co-

missões Eclesiástica, da Amazônia e de De
senvolvimento Regional, de Direitos Huma
nos, de Legislação Participativa e de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado , Violência e Narcotráfico.(NR)"

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

Justificação

Com a apresentação do presente projeto de re
solução, pretendemos instituir no âmbito da Câmara
dos Deputados, como órgão integrante de sua estru
tura permanente, uma Comissão Eclesiástica, desti
nada ao trato de assuntos atinentes à liberdade de
consciência e de crença e ao exercício de cultos reli
giosos em geral.

Nossa inspiração vem de órgão semelhante que
existia entre nós no tempo do Império, e que se dedi
cava ao exame de matérias pertinentes à religião.

Parece-nos que, quando a Constituição de 1988
incluiu a liberdade de crença e de exercício de cultos
religiosos entre aquelas consideradas fundamentais,
teve sensibilidade para perceber o enorme valor as
sumido pela religião na vida do povo brasileiro, dando
ao Estado inclusive o dever de proteger os locais de
culto e. suas liturgias e concebendo ainda como direi
to individual a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva, nos
termos previstos em seu art. 5°, incisos Vi e VII.

A Câmara dos Deputados, como representante
das mais legítimas aspirações desse mesmo povo,
deve, a nosso ver, ter um papel mais ativo nessa sea
ra, contando com um órgão voltado especificamente
ao trato dos assuntos ligados à religião ou que te
nham repercussão na vida das mais variadas corren
tes religiosas existentes no País.

A comissão que propomos seja criada por meio
do presente projeto teria caráter permanente, mas se
incluiria entre aquelas que, para não causar prejuízo
à composição das já existentes, poderia ter membros
já titulares de outros órgãos técnicos, não se vendan
do a acumulação.

Por estarmos convictos de que a medida ora pro
posta será aplaudida por todos os que, no Brasil, têm a
religião e os problemas a ela pertinentes como ques
tões da mais alta relevância social e política, merecen
do um tratamento de destaque no âmbito da Câmara
dos Deputados, esperamos contar com o apoio de
nossos ilustres Pares na Casa para sua aprovação.

Sala das Sessões, 19 deagosto de 2003. 
Deputado Almir Moura.

-------- ------ -----------



INDICAÇÃO N° 766, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao· Ministro das Cidades a
adoção de medidas, pelo CONTRAN, vi
sando à regulamentação do uso de moto
cicleta como veículo de aluguel destina
do ao transporte individual de passagei
ros.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência

para expor e reivindicar o seguinte:
A utilização da motocicleta como veículo de alu

guei para transporte individual de passageiros - o
chamado mototáxi - vem adquirindo crescente impor
tância em muitas cidades e regiões do País, tornan
do-se, não raro, o único serviço disponível de trans
porte de aluguel em algumas localidades, face á au
sência de automóveis usados nessa condição.

Na região Norte, certamente está concentrado o
maior número de mototáxis, em razão não apenas

Denomina "Plenário Sérgio Vieira de
Mello" o Plenário da Comissão de Direi
tos Humanos.

Despacho: Apense-se este ao
PRC-14/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 10 Fica o Plenário da Comissão de Direitos

Humanos denominado "Plenário Sergio Vieira de
Mello".

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

No dia 19 de agosto de 2003, o mundo inteiro fi
cou abalado com notícias que chegavam de Bagdá,
capital do Iraque, dando conta de um atentado terro
rista contra a sede da Missão Diplomática da Organi
zações das Nações Unidas - ONU.

Nos escombros do prédio da ONU, além dos
mais de 100 (cem) feridos, jaziam 23 corpos de diplo
matas e funcionários, de diversas nacionalidades,
que encontravam-se naquele país em busca de uma
solução negociada para uma transição democrática
no período pós-guerra.

Entre os que não resistiram a intensa explosão,
detonada por um veículo transportando mais de 700
quilos de explosivos, encontrava-se o chefe da mis
são diplomática da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio
Vieira de Mello.

Sérgio Vieira de Mello, 55 anos, era considerado
um dos mais hábeis negociadores do corpo diplomá
tico da ONU, sendo inclusive cotado para suceder o
africano Kofi Annan, na Secretário Geral daquela or
ganização.

Após chefiar com sucesso diversas missões di
plomáticas, entre as quais, a volta de refugiados ao
Camboja, a representação da ONU no Líbano confla
grado, a ajuda humanitária a Ruanda, a missão espe
cial das Nações Unidas em Kosovo, na antiga Iugos
lávia, e mais recentemente, a reconstrução do Timor
Leste, Sérgio Vieira de Mello, havia conquistado o re
conhecimento e o respeito de toda comunidade diplo
mática internacional, tendo sido nomeado em julho de
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PROJETO DE RESOLUÇÃO (CO) 2002, Chefe do Alto Comissariadode Direitos Huma-
N° 68, DE 2003 nos da ONU, com sede em Genebra.

(Dos Srs.Paulo Marinho, Inácio Arruda, Sarney Fi- Tendo servido a causa humanitária por mais de
lho, Sebastião Madeira, e Valdemar Costa Neto) 34 anos, Sergio Vieira de Mello pensava haver con

cluído sua missão em áreas de conflitos armados.
Negociador dos mais habilidosos, homem de

modos simples, mas que conseguia persuadir a todos
com a força de seus argumentos, Sergio Vieira de
Mello, por força destes predicativos, fora convocado
para assumir uma nova missão, aquela que seria a úl
tima no plano terreno, chefiar a representação da
ONU no Iraque, o que fez sem pestanejar, licencian
do-se do cargo que ocupava.

O nome de Sergio Vieira de Mello deve ser es
crito no panteão dos heróis nacionais, pois dedicou
sua vida a causa das liberdades individuais, dos direi
tos humanos e da conquista de um mundo melhor,
onde a força da diplomacia deveria sobrepor-se abru
talidade das armas, do ódio racial, ou simplesmente
dos interesses econômicos.

A singela homenagem que propomos a este he
rói nacional, dando o nome do Plenário da Comissão
de Direitos Humanos. da Câmara dos Deputados,
"Plenário Sérgio Vieira de Mello", terá, com certeza, o
apoiamento dos nobres pares desta Casa, tornan
do-o assim, um símbolo do reconhecimento de todos
os brasileiros a luta travada pela conquista de dias
melhores para a humanidade.

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2003. 
Paulo Marinho, Deputado Federal.
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das condições econômicas da quase totalidade dos
municípios ali existentes, de que são exemplos as lo"
calidades do Sul do Pará, que, orgulhosamente, re
presento no Congresso Nacional.

Em razão disso, tem ocorrido uma grande preo
cupação das comunidades, seja das respectivas au
toridades e do Poder Legislativo local seja por parte
dos prestadores do serviço, para que se exerça essa
atividade de maneira regulamentada, ordenada e no
sentido de serem atendidas as condições de segu
rança.

Em geral, o "Serviço de Transporte Individual de
Passageiros em Motocicletas - Mototáxi" é autoriza
do pela Prefeitura Municipal em conformidade com
regras rigorosas quanto ao cadastramento dos con
dutores e às condições do veículo a ser utilizado.

O atual Código de Trânsito Brasileiro é pouco
detalhista a respeito desse assunto. Em seu art. 135,
o texto do CTB dispõe:

"Art. 135. Os veículos de aluguel, des
tinados ao transporte individual ou coletivo
de passageiros de linhas regulares empre
gados em qualquer serviço remunerado,
para registro, licenciamento e respectivo
emplacamento de característica comercial,
deverão estar devidamente autorizados pelo
poder público concedente."

No que se refere aos parâmetros a serem obede
cidos por esses veículos, o art. 107 do CTB define que:

''Art. 107. Os veículos de aluguel, desti
nados ao transporte individual ou coletivo de
passageiros, deverão satisfazer, além das
exigências previstas neste Código, às condi
ções técnicas e aos requisitos de segurança,
higiene e conforto estabelecidos pelo poder
concedente para autorizar, permtlir ou conce
der a exploração dessa atividade."

Cabe aqui um parênteses, para enfatizar que,
ao mencionar ''veículos de aluguel", o CTB não se re
fere à mera locação de veículos, como a realizada por
empresas do tipo "rent a car". Esse tipo de serviço é
uma atividade econômica como outra qualquer e in
depende de delegação por parte do Poder Público.
Nesse caso, a empresa precisa apenas ter seus re
gistros e documentos em

ordem. Assim, nada impede que uma pessoa
alugue, por certo espaço de tempo, uma motocicleta,
da mesma forma que pode alugar um automóvel ou
outro veículo.

Os "veículos de aluguel" a que se refere o CTB
são aqueles destinados ao transporte público indivi
duai ou coletivo de passageiros, ou seja, usados
como táxi ou em fretamentos. Esse tipo de atividade é
considerado um serviço público e depende de dele
gação por parte do Poder Público.

Considerando que, ao contrário do antigo Códi
go, o texto do CTB menciona apenas ''veículos de alu
guei", alguns Municípios têm aproveitado para, no
exercício de sua competência relativa à organização
e prestação dos serviços públicos de interesse local,
nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição Fede
ral, regulamentar o serviço de transporte individual de
passageiros por motocicleta, chamado mototáxi.

O Supremo Tribunal Federal teve a possibilida
de de abordar o tema recentemente, quando da apre
ciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2.606·2, em que a Confederação Nacional do Trans
porte - CNT argüiu a inconstitucionalidade de uma lei
editada pelo Estado de Santa Catarina que autoriza
va o "licenciamento e o emplacamento de motocicle
tas destinadas ao transporte remunerado de passa
geiros, também denominadas moto-táxis". O STF,
acolhendo o parecer do Relator, Ministro Maurício
Corrêa, declarou a inconstitucionalidade do citado
instrumento legal por entender que a competência
para legislar sobre a matéria pertence exclusivamen
te à União.

A jurisprudência firmada abre precedente para
que seja considerada igualmente inconstitucional
qualquer lei municipal com o mesmo objetivo que te
nha sido ou venha a ser aprovada. A decisão proferi
da pelo STF é no sentido de que o serviço de mototáxi
depende de expressa previsão legal, inexistente,
hoje, no CTB. Assim, a prerrogativa municipal de re
gulamentar a organização e prestação do serviço de
transporte público deve ater-se aos veículos conside
rados aptos para a finalidade pretendida, nos termos
da legislação federal.

Seria, então, o caso de propor-se um projeto de
lei federal alterando o CTB, de forma a deixar claro a
possibilidade do uso de motocicleta como veículo de
aluguel para o transporte de passageiros, ou regulan
do o serviço de mototáxi?

Tendo em vista a decisão da Suprema Corte do
País na referida ADIN n° 2.606-2, ao apreciar as condi
ções de segurança e de higiene necessárias à devida
caracterização da motocicleta como "veículo de alu
guei" nos termos previstos pelo Código de Trânsito
Brasileiro, impõe-se que o CONTRAN realize os estu
dos indispensáveis com vistas ao entendimento das

~------- .._~--_ ..
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exigências para a sua possível utilização naprestação
desse serviço essencial para tantas comunidades.

Daí o objetivo da presente Indicação que tenho a
honra de apresentar à. consideração de Vossa Exce
lência,· na convicção de estar contribuindo para atEm
der a uma grande reivindicação dos que se dedicam a
esse serviço e das comunidades que delenecessitam
contar, de maneira legal e bem regulamentada.

Sala das Sessões, em 4 de agosto de 2003.
Deputado Rogério Silva.

INDICAÇÃO N° 809, OE 2003
(Oos Srs.João Grandão, e Waldemir Moka)

Sugere ao Senhor Ministro da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento a ime
diata renegociação e recomposição das
dívidas dosarmazenadorés, com vista à
ampliação da .capacidade armazenadora
da safra brasileira.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura
e do Abastecimento:

Os excelentes resultados obtidos pela agricultu
ra brasileira, nesta última safra, com crescimento da
produção de grãos decerca de 20% sobre o ano ante
rior, bem corno as perspectivas de manutenção de
elevados níveis também para a próxima safra, cau
sam grande preocupação com a possível repercus
são negativa com perdas de gêneros alimentícios, por
deficiência de capacidade armazenadora, possam
trazer ao Program~ Fome Zero.

Observa-se flagrante escassez de oferta de ca
pacidade .de armazenamento da rede credenciada
pela CONAS, havendoregistros de deficiências de ar
mazenagem nos Estados do Centro-Oeste, inclusive
com registro de armazenamento de milho a céu aber
to, no Mato Grosso.

Oe outra parte, é sabido que há capacidade es
tática de armazenagem ociosa, pelo fato de muitos
armazéns, por razões técnicas e financeiras, se en
contrarem descredenciados pela CONAB.

Talsituaçãoque aqui descrevemos está respal
dada em análise feita, no âmbito da Comissão de
Agricultura e. P()lítica Rural· da Câmara dos Deputa c

dos, em AudiênciaPública realizada em 12/08/2003,
com a presença de vinte parlamentares, Presidente e
Diretores dei GONAB, sindicatos e associações de ar
mazenadores dos Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e GOiás, quando se decidiu propor, ao
Poder Executivo, uma solução que atendesse aos al
tos interesses da Nação, relativamente à obediência
aos dital11eslegais e normativos, sem deixar de aten-

der à. premente necessidade de se preservar os grãos
colhidos e, assim, manter a renda do agricultor e o
abastecimento da população brasileira.

Neste sentido, vimos sugerir que a CONAB pro
mova a abertura de negociações das dívidas das em
presas armazenadoras inadimplentes pela impossibi
lidade de saldar seus compromissos financeiros refe
rente ao pagamento das quebras técnicas.

Referida negociação poderia. dar-se caso a
caso, mediante a apresentação de garantias reais e
de conformidade com a capacidade de pagamento de
cada empresa, com sua exclusão imediata do CADIN
e recredenciamento junto a CONAB, afim de poder
reiniciar, urgentemente, suas atividades e disponibili
zar áreas de armazenamento da safra atual.

Supomos que, para tal, poderiam ser utilizados
como parâmetros alguns modelos recentemente utili
zados pelo Governo Federal para rolagem de dívidas
de devedores para com a União, como PESA e REFIS
(Lei n° 10.684 de 30/05/2.003) eque poderiam serob
tidas a concordância do Tribunal de Contas da União
e da Secretaria do Tesouro Nacional para uma nego
ciação de tal ordem.

Sala das Sessões, em 14 de AGOSTO de 2003.
- Deputado João Grandão, PT/MS - Deputado
Waldemir Moka - PMDB/MS.

INDICAÇÃO N° 814, DE 2003
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado da Fa
zenda, Antônio Palocci, e ao Presidente
do Banco da Amazônia S.A., a instalação
de agências nos municípios de Juína,
Confresa, Lucas do .Rio Vérde, Sinop,
Alta Floresta e Vila Rica, no Estado de
Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Os municípios de Juína,Confresa, Lucas do Rio
Verde, Sinop, Alta Floresta e Vila Rica no Estado de
Mato Grosso, por meu intermédio, vêm reivindicar a
instalação de uma agência do Banco da Amazônia
S.A, pelos seguintes motivos:

1 - são municípios de Mato Grosso
cujas atividades econômicas, renda e núme
ro de habitantes justificam a instalação de
uma agência do Basa, pois em cada um de
les vivem mais de trinta mil habitantes, que
se dividem, principalmente nas atividades
madeireira, agricultura e pecuária;
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2 - são eles municípios-pólo, portanto
referência comercial, econômica e social
para os demais municípios da região, quais
sejam Aripuanã, Brasnorte, Castanheira,
Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Rondolândia,
entre outros;

3 - grande parte das propriedades
das regiões abrangidas por esses municípi
os possuem menos de cem hectares, o que
aponta a necessidade de implantação de
programas de microcréditos para os peque
nos proprietários;

4 - seria de grande significado para
Banco da Amazônia S. A. estar presente
nesses municípios, por meio de uma agên
cia' uma vez que todos os citados se locali
zam na parte amazônica do Estado de Mato
Grosso.

Sala de Sessões, em 19 de agosto de 2003. 
Deputado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO W 815, DE 2003
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Sugere ao Ministro do Trabalho e
Emprego a criação das Juntas de Recur
sos Administrativos no âmbito das Dele
gacias Regionais do Trabalho.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego:

Tendo em vista a necessidade de se democrati
zaros procedimentos administrativos e de se assegu
rar o direito ao contraditório e à ampla defesa, confor
me os ditames constitucionais, relativamente à Inspe
ção do Trabalho, sugerimos a criação das Juntas de
Recursos Administrativos no âmbito das Delegacias
Regionais do Trabalho (DRT).

As Juntas de Recursos Administrativos (JRA)
seriam órgãos das DRT competentes para analisar e
decidir os recursos relativos a autos de infração e a
notificações para depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

As JRA teriam a seguinte composição:

I - um presidente, o Delegado Regio
nal do Trabalho;

li - dois Auditores-Fiscais do Trabalho;
111 -dois representantes dos emprega

dores, sendo um da Federação das Associ
ações Comerciais e Industriais e um da Fe
deração da Agricultura;

IV - dois representantes dos trabalha
dores, sendo um da Federação dos Traba
lhadores no Comércio e um da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura.

Os membros das Juntas de Recursos Admi
nistrativos não perceberiam qualquer contrapres
tação e assumiriam o compromisso de atuar nos
processos e comparecer às sessões de julgamen
to dos recursos, sob pena de responsabilidade,
nos termos do Regimento Interno das Juntas de
Recursos Administrativos.

Entendemos que, com a criação das JRA, as
questões postas por meio de recursos à DRT seriam
decididas de maneira independente, imparcial, com
maior transparência, inibindo conflitos na área judicial.

Finalmente, a implantação da referida Junta im
plicaria a criação de um sistema avançado, ordenado
e representativo destinado à analise e à decisão dos
recursos relativos a autos de infração e notificações
para depósito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputado Carlos Alberto Leréia 2003.2018.127

INDICAÇÃO N° 816, DE 2003
(Do Sr. Luciano Leitoa)

Sugere ao Ministro da Educação a
implantação de um posto avançado da
Universidade do Maranhão no Município
de Timon, Estado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que o Brasil apresenta um dos ín
dices mais baixos de acesso à educação superior,
mesmo quando se leva em consideração o ensino pri
vado;

Considerando que o Plano Nacional de Educa
ção - PNE estabelece que as diretrizes curriculares
para o ensino superior devem flexibilizar e diversificar
programas para atender às necessidades diferenciais
de suas clientelas levando em consideração as pecu
liaridades regionais;

Considerando que a interiorização do ensino
superior é uma necessidade premente;

Considerando que a inserção no mercado de
trabalho com qualificação torna-se cada dia mais im
periosa;

Considerando que no Estado do Maranhão
temos apenas três instituições públicas de ensino
superior;

--~ ,-~ ----,-- ~~~---~-------
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Considerando que o município de Timon, locali
zado no sul do estado, na microrregião geográfica do
Itapecuru, à margem esquerda do rio Parnaíba, limi
tando-se ao leste com Teresina, capital do Piauí e ao
norte e ao oeste com o município progressista de Ca
xias e ao sul com o município de Matões, com uma
população de 130.000 habitantes tem no comércio e
na prestação de serviços a fonte geradora de receita;

Considerando que há um forte crescimento da
indústria ceramista. e moveleira e que a partir da dé
cada de 90 a economia timonense deu um salto signi
ficativo alcançando um crescimento de quase 60%
em relação às décadas anteriores;

Considerando que Timon coordena um pólo
com nove municípios do Maranhão e Piauí no âmbito
educacional, capacitando professores para o ensino
fundamental e médio e pode ser um importante cen
tro de formação também de nível superior;

Vimos solicitar a implantação de um posto avan
çado da Universidade do Maranhão no município
para oportunizara formação profissional de uma po
pulação que está compromissada com o futuro e que
necessita ampliar seu complexo educacional.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2003 .
Deputado Luciano Leitoa.

INDICAÇÃO N° 817, DE 2003
(Do Sr. Edson Duarte)

Sugere ao Ministro da Fazenda que
sejam revistas as normas para liberação
de linhas de crédito, criando incentivos
aos produtores que optarem pela agroe
cologia.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
É do conhecimento geral os malefícios causa

dos à saúde humana pelo uso agrotóxicos. Os agrotó
xicos também são responsáveis pela contaminação
de nascentes, rios e lagos; pela destruição da fauna e
flora; pela contaminação e morte de trabalhadores.
Os pesticidas - introduzidos pela chamada "revolu
ção verde" - tornaram-se um dos principais fatores de
agressão ao meio ambiente e de insustentabilidade
planetária.

Em razão desse fato, cresce no mundo a cons
ciência de que precisamos de um novo modelo de
produção: capaz de gerar riquezas mas também de
garantir a sustentabilidade econômica e ambiental
para as gerações presentes e futuras. Revelaram-se
experiências desenvolvidas por ONGs, ou individual
mente, de produção limpa, que não agridem a nature
za, hoje conhecidas por termos como agroecologia,

agricultura ecológica, agricultura tropical, permacul
tura, somente para citar uns poucos. Regra geral, o
alimento gerado é isento de hormônios e agrotóxicos;
têm mais sabor e mais riqueza nutricional. Os solos
aonde são produzidos são mais ricos, férteis; as
águas são limpas e os trabalhadores mais saudáveis.
No Brasil já se contam centenas de experimentos
desse gênero, alguns operando em grande escala.

Por outro lado, o consumidor brasileiro perce
beu que é possível fugir aos alimentos produzidos na
escala convencional e adquirir os produtos ecológi
cos, mesmo pagando um pouco mais por eles. Esti
ma-se que houve um aumentade até 500% na oferta
de alimentos da agroecologia nos supermercados
brasileiros, em apenas um ano. Especialistas em
agribusinessinformam que o consumidor está cada
vez mais exigente e por isso deve aumentar mais ain
da a demanda por produtos limpos. O fato repercute
uma tendência internacional - na Europa a demanda
poralimentos sem agrotóxicos tambémtem aumenta
do a taxa de 300% ao anos.

Apesardessa situação favorável do mercado, os
agricultores brasileiros que hoje optam por uma pro
dução sustentável, sem usar pesticidas, fertilizantes
quimicos, hormônios sintéticos, e adotam técnicas de
preservação de solo e água, não contam com linhas
específicas de crédito agrícola. O que os agentes fi
nanceiros oferecem são linhas de crédito que - para
doxalmente - exigem do produtor, como garantia téc
nica, que adquiram os insumos químicos que ele ja
mais utilizariam.

Trata-se de um equívoco surgido em função da
hegemonia de um modelo de produção capaz de ditar
somente uma regra, extensiva ao agente financeiro.
Hoje, com a modernidade e as exigências do merca
do consumidor, mais consciente e exigente, cumpre
oferecer condições de geração de emprego e renda
aos que optarem pelo novo modelo':" o da agroecolo
gia. Na verdade, neste exato momento, o Congresso
Nacional ciente da importância da agroecologia de
bate o Projeto de Lei n° 659-E, que trata exatamente
da agriculturaecolôgica.

Daí, sugerimos a revisão dos atuais critérios de
concessão de crédito é a criação de linhas de crédito
específicas de incentivo aos agricultores e pecuaris
tas que adotarem técnicas de produção sustentáveis
do ponto de vista ambiental;.não utilizem agrotóxicos,
fertilizantes químicos, ou qualquer outro insumo que
represente agressão ao meio ambiente.

Sala da Sessões, em 19 de agosto de 2003. 
Deputado Edson Duarte, PV"BA.
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INDICAÇÃO N° 818, DE 2003
(Da Sra. Nice Lobão)

Sugere ao Ministro da Fazenda aan
tecipação do repasse do FPM, tendo
como referência os valores repassados
em maio de 2003, cuja restituição pelos
Municípios dar-se-á no ano de 2004 em
12 parcelas iguais e sucessivas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Estamos, como se sabe, diante de uma das mais

graves crises financeiras dos Municípios. Desta feita, as
restrições financeiras têm afetado os Municípios brasi
leiros em todos os cantos do País, a ponto de muitas
Prefeituras, em quase todos os Estados, se verem obri
gadas a paralisar suas atividades por absoluta falta de
recursos nos cofres públicos, como tem sido ampla
mente divulgado na imprensa nacional.

A situação é ainda mais grave sobretudo entre
aqueles Municípios onde o repasse do Fundo de Par
ticipação dos Municípios é a principal fonte de recur
sos, dadas as restrições objetivas das Prefeituras
para arrecadar os tributos de sua competência, em
face das limitadas potencialidades da economia local.
Não bastassem tais restrições, convivemos nos últi
mos tempos com uma queda acentuada dos repas
ses do FPM, provocada certamente pelo desaqueci
mento da economia nacional ao longo do primeiro se
mestre, já que, como sabemos, a arrecadação dos
dois impostos que servem de referência para os retro
citados repasses é muito sensível em relação à ativi
dade econômica.

Diante de tais adversidades, estamos sugerindo
a V. Exa., até mesmo na condição de ex-Prefeito de
uma das mais prósperas cidades deste País, a anteci
pação de um repasse mensal do Fundo de Participa
ção dos Municípios - FPM, tendo como referência os
valores que foram transferidos no mês de maio de
2003 à conta daquele Fundo. A restituição dos recur
sos, por parte dos Municípios, por conta da antecipa
ção a que nos estamos referindo, dar-se-ia durante o
exercício financeiro de 2004, em 12 (doze) parcelas
iguais e sucessivas, já descontadas por ocasião dos
repasses do FPM em cada mês.

Confiantes no alto espírito público de V.Exa., e
diante dos graves problemas financeiros dos Municí
pios, aguardamos as providências necessárias no
sentido de atender ao pleito aqui formalizado, que,
diga-se de passagem, não é apenas nosso, mas de
todos os Prefeitos brasileiros.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2003 .
- Deputada Nice Lobão.

INDICAÇÃO N° 819, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministro da Fazenda a di
minuição de juros aos correntistas do
Banco do Brasil que sejam servidores
públicos.

Excelentíssimo Ministro da Fazenda,
O Governo do Estado do Acre firmou acordo

junto ao Banco do Brasil objetivando a diminuição de
juros aos correntistas que são servidores públicos.

A ação garantiu a retomada de circulação finan
ceira no Estado, injetando um montante de 10 milhões
de reais ao mês, potencializando o comércio local.

Na perspectiva do Governo Lula em promover o
desenvolvimento nacional, potencializando a inclu
são social como ferramenta propulsora, é certo que
ações como estas consolidam a estabilidade econô
mica e funcional dos servidores públicos.

Indico à V. Exa. o estudo de viabilidade, com in
tuito de viabilizar à todos os servidores públicos brasi
leiros ações semelhantes como estas.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputada Perpétua Almeida PCdoB/AC

INDICAÇÃO N° 820, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministro da Fazenda a di
minuição de juros aos correntistas do
Banco do Brasil que sejam servidores
públicos.

Excelentíssimo Presidente,
O Governo do Estado do Acre firmou acordo

junto ao Banco do Brasil objetivando a diminuição de
juros aos correntistas que são servidores públicos.

A ação garantiu a retomada de circulação fi
nanceira no Estado, injetando um montante de 10
milhões de reais ao mês, potencializando o comér
cio local.

Na perspectiva do Governo Lula em promover o
desenvolvimento nacional, potencializando a inclu
são social como ferramenta propulsora, é certo que
ações como estas consolidam a estabilidade econô
mica e funcional dos servidores públicos.

Indico à V. Exa. o estudo de viabilidade, com in
tuito de garantir à todos os servidores públicos brasi
leiros ações semelhantes como estas.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputada Perpétua Almeida, PCdoB/AC.

.._- ---..~---_ _._---_.. _ ..--_._--_._---_._-- .._.-- .. -----_ _._---~._..-
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INDICAÇÃO N° 823, DE 2003
(Do Sr. João Correia)

Sugere ao Ministro da Justiça a ado
ção de providências relativas à instala
ção de Superintendência da Polícia Ro
doviária Federal em Rio Branco - AC.

Senhor Presidente,
Nos termos do ar1.113, inciso I e § 10 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a ado
ção de providências· no sentido de ser instalada
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no
Acre.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2003. 
Deputado João Correia, PMDB/AC.

INDICAÇÃO N° 824, DE 2003
(Da Sra. Lúcia Braga)

Sugere ao Ministro da Justiça a am
pliação da fiscalização do narcotráfico e
da proteção contra a violência nas esco
las de ensino fundamental e medio.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justíça:

Dirigimo-nos a V.Exa . para expor e sugerir o que
segue.

Fato sobejamente conhecido, a violência, no
Brasil, de longa data, assumiu proporções de gravida
de quase catastrófica. Certamente, o fenômeno pode
ser estudado por diversas faces. Contudo, e isso é
plenamente admitido por todos os estudiosos da ma
téria, a maior causadora da violência e da criminalida
de no nosso meio social é o atual nível de consumo
dos diversos tipos de drogas disponíveis.

Particularmente as escolas de ensino médio e
fundamental têm sido das maiores vítimas da vio
lência, assoladas que são pelo tráfico escancarado,
tanto no seu interior, como nas suas proximidades.
Cenas de vandalismo e de agressões a alunos, pro
fessores e funcionários têm sido extremamente fre
qüentes.

Há muito que essas escolas vêm-se tornando
áreas de alto risco. É preciso restabelecer a seguran
ça para que os nossos jovens e crianças possam es
tudar, livres das ameaças de viciados e de traficantes
de drogas.

Pesquisa realizada em cerca de quinhentas es
colas estaduais de São Paulo revelou a existência de
tráfico nas imediações de 48% delas, e de tráfico no
interior de 25%.

Sabe-se que o mesmo fenômeno, aqui descri
to, existente em São Paulo, tem ocorrido em pratíca
mente todos os Estados da Federação. Por isso,
muitos deles já tomaram ainiciativa de adotar algu
mas medidas especiais de vigilância nas suas es
colas, para tentar coibir o tráfico de drogas e a c:on
seqüente violência associada. São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, entre outros,
têm assumido uma postura preventiva, embora ain
da bastante insuficiente.

Como·fruto da Lei N° 6.819/99, de nossa auto
ria, o Estado da Paraíba, desde o ano de 2000, ado
tou uma política integrada, com o objetivo de fiscalizar
o tráfico e coibir a violência, por meio de um pacto fir
mado entre o Conselho Estadual de EntorpecenÍii:ls e
diversos órgãos estaduais: as Secretarias de Justiça,
Segurança Pública, Educação, a Procuradoria Geral
de Justiça, e outros.

Por esse pacto, cada órgão responde por deter
minadas atribuições. Especificamente, às Polícias
cabe organizar as "patrulhas Escolares", em parceria
com os demais órgãos de segurança pública e as fa
mília de alunos das redes pública e privada, de esco
las de ensinos fundamental e médio. Assim, por essa
parceria, dispor-se-iarn dos meios materiais necessá
rios às rondas das patrulhas; seriam destacados efe
tivos policiais treinados para compOrem as patrulhas,
e seriam promovidos cOnstantes patrulhamentos nas
escolas.

Em vista destas considerações, julgamos extre
rnamente oportuno que seja efetuada uma enérgica
intervenção do Governo Federal, no sentido dE~ se
proporcionarem os meios necessários a combater o
tráfico e a violência, no âmbito das escolas funda
mentais e médias, mediante a criação de um "progra
ma patrulhas escolares", com a participação da Polí
cia Federal, em parceria com as polícias estaduais,
as administrações escolares e as próprias famílias
dos estudantes.

Com esse intuito é que vimos sugerir a V. E:K". a
adoção das proVidências necessárias à consecução
dessas parcerias que, estamos certa, trarão extensos
benefícios à nossa sociedade.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 200:3. 
Deputada Lúcia Braga.



INDICAÇÃO N° 826, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Paes)

Sugere ao Ministério da Previdência
Social a imediata reavaliação, vistoria e
soluções para os imóveis do INSS.

Despacho:

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
Social

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e soli
citar o seguinte:

De posse da relação de todos os imÓveis per
tencentes ao INSS na cidade do Rio de Janeiro, en
tregue por este Ministério como resposta a um Re
querimento de Informação de minha autoria, tive o cu
idado de investigar denúncias de invasões e abando
nos destes imóveis.

Durante as vistorias foram encontrados:

1. Prédios semi prontos porém comple
tamente abandonados;

2. Lotes tidos como vazios, invadidos e
ocupados sem qualquer possibilidade de re
tomada, aluguel ou alienação por se encon
trarem no interior de favelas.

3. Galpão repleto de antigos arquivos e
registros completamente abandonado e de
teriorado que, de acordo com moradores, é

Sugere ao Ministro da Saúde a reati
vação do convênio para combate da Le
ishmaniose, pactuado entre a Secretaria
de Estado de Saúde de Mato Grosso do
Sul e o Ministério da Saúde por meio da
Fundação Nacional de Saúde.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde
Já não se trata mais de sensibilizar essa ou

aquela autoridade pública federal acerca das mazelas
da saúde pública impostas pela falta de recursos,
contingenciamentos, desvinculações entre outras fi
guras técnicas que não transcendem além da frieza
dos gabinetes.

Graças às manifestações públicas do Secretá
rio de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, to
mamos conhecimento da suspensão do convênio
1268/99, estabelecido entre aquela Secretaria e o
Ministério da Saúde por meio da Fundação Nacio
nal de Saúde - FUNASA., cujo objeto é o fortaleci
mento da vigilância epidemiológica, especificamen
te no que tange ao controle das endemias como a
Leishmaniose.

O motivo, pelo que relata o Secretário, seria o in
terstício temporal entre a extinção do Centro Nacional
de Epidemiologia (CENEP) e a criação da Secretaria
Nacional de Vigilância e Saúde.

É compreensível que se reordene as ações de
combate às endemias no Brasil (mesmo porque não
tem demonstrado o resultado esperado, como temos
visto no caso da leishmaniose, entre outras endemi
as), e que isso passa por uma reestruturação admi
nistrativa. A política para o setor, sem dúvida deve ser
revista e novos caminhos devem ser adotados, como
o estabelecimento de convênios com recursos direci
onados estritamente aos municípios, ou que estes re
cursos sejam instituídos na Programação Pactuada e
Integrada - PPI.

O que não entendemos e não aceitamos é que,
por conta disso, seja interrompido todo um programa
já em desenvolvimento.

Faz-se iminente e necessário que se estabele
çam fórmulas de transição burocrática que não permi
tam a fragilização das ações públicas de saúde, que
afinal, repercutem fatalmente na população. Aliás, o
trocadilho se impõem vez que já foram relatados so
mente no corrente ano, 09 (nove) óbitos por leishma
niose visceral em Mato Grosso do Sul.
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INDICAÇÃO N° 825, DE 2003 A suspensão do programa afeta diretamente o
(Do Sr. Geraldo Resende) desenvolvimento da Rede Estadual de Leishmaniose

e seu fundamental papel de determinar o perfil epide
miológico dessa doença no Estado. O resultado ime
diato disso é a sobrecarga de responsabilidade nos
municípios. Exemplo clássico do problema é a cidade
de Três Lagoas, que apresenta um quadro preocu
pante de contágio mas que viu-se obrigada a demitir
50 (cinqüenta) agentes de saúde. Agrava-se a consta
tação, o fato de que, em uma eventual nova contrata
ção, os futuros agentes precisariam cumprir as indis
pensáveis etapas de capacitação, o que demandaria
novo lapso de tempo sem a efetividade das ações.

A suspensão ainda implica na interrupção da
qualificação dos profissionais de medicina para diag
nosticar a doença; na diminuição ou até extinção das
equipes já preparadas para o combate aos vetores e
principalmente, na crua exposição da população a
essa terrível endemia.

Nossa indicação presta-se a instrumentalizar
que se alerte e evite que esse contratempo burocráti
co tenha resultados indesejáveis e irreversíveis para
nossa população. - Deputado Geraldo Resende
PPS/MS

-- ---- - ---- ----------------- -------



INDICAÇÃO N° 828, DE 2003
(Do Sr. Luiz Carreira)

Sugere ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento a adoção de
metas anuais de plantio de espécies flo
restais para atender à demanda crescen
te de madeira no país.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento:

O Deputado Luiz Carreira dirige-se a V. Exa.

para expor e reivindicar o seguinte:
Com um PIS superior a 20 bilhões de dólares, o

setor florestal brasileiro ostenta o segundo maior sal
do da balança comercial do agronegócio, equivalEmte
a 3,6 bilhões de dólares, só sendo sobrepujado pelo
coimplexo soja, cuja marca no ano de 2002 foi de cer
ca de US$ 5,7 bilhões. Ademais, a cadeia do setor
gera 2 milhões de empregos dirE:'tos e indiretos e algo
como 2 bilhões de dólares em impostos.

A despeito dessa expressiva importância ma
croeconômica, o segmento não desfruta de um cor
respondente e merecido apoio da política governa
mental, estando a reclamar uma radical mudança de
atitude das autoridades e organismos de fomento.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Controlado
ria Geral da União:

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e soli
citar o seguinte:

De posse da relação de todos os imóveis per
tencentes ao INSS na cidade do Rio de Janeiro, en
tregue pelo Ministério da Previdência como resposta
a um Requerimento de Informação de minha autoria,
tive o cuidado de investigar denúncias de invasões e
abandonos destes imóveis.

Durante as vistorias foram encontrados:

4. Prédios semi prontos porém comple
tamente abandonados;

5. Lotes tidos como vazios, invadidos e
ocupados sem qualquer possibilidade de re
tomada, aluguel ou alienação por se encon
trarem no interior de favelas.

6. Galpão repleto de antigos arquivos e
registros completamente abandonado e de
teriorado que, de acordo com moradores, é
usado como esconderijo e depósito do tráfi
co de drogas.

O relatório que encaminho em anexo exemplifi
ca a afirmativa que o Instituto Nacional de Segurida
de Social (INSS) pouco ou nada faz para zelar pelo

No relatório que encaminho em anexo, de
acordo com os resultados desta vistoria, pode-se
constatar que muitos destes imóveis não são objeto
sequer de interesse e preocupação, mesmo que re
mota, por parte do INSS. Imóveis estes que poderi
am estar sendo usados no atendimento da popula
ção, alugados, vendidos ou até mesmo cedidos a
programas sociais dos governos federal, estadual ou
municipal, estão se deteriorando sem uso ou finali
dade que não a demoradia de mendigos, descami
sados e traficantes de drogas.

Pelo exposto acima, solicito a V. Exa. uma imedi
ata reavaliação, vistoria e soluções para todos os imó
veis do INSS.

Saladas Sessões, 21 de agosto de 2003. 
Deputado Eduardo Paes, PSDB/RJ.

INDICAÇÃO N° 827, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Paes)

Sugere à Controladoria - Geral da
União providências no que se refere aos
imóveis pertencentes ao INSS.
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usado como esconderijo e depósito do trafi- seu patrimônio, que não é pequeno. O que poderia
co de drogas. estar sendo utilizado em prol do cidadão que paga

os seus impostos em dia, alugados, vendidos ou até
mesmo cedido a programas sociais dos governos fe
deral, estadual ou municipal está sendo, gradativa
mente, deteriorado pelo abandono em. que se en
contram.

A relação dos imóveis de propriedade do INSS,
emitido pelo próprio Instituto, tampouco é acurado ou
possui clareza, pois não informa quais os imóveis que
estão regularmente alugados, por exemplo, e quais
são seus reais valores.

Observa-se ainda que o INSS, de acordo com
sua página oficial na Internet, possui 23 agências no
Município do Riode Janeiro, mas, durante as vistorias
foram encontrados diversos pontos não relacionados
em sua página, chegando ao cúmulo de encontrar
mos uma agência relacionada pelo Instituto (Rua Pa
ulo Barreto, 58), em imóvel não pertencente a ele (de
acordo com a relação de imóveis fornecida pelo pró
prio INSS).

Pelo exposto acima, solicito a V. Exa. providênci
as no que se refere aos imóveis pertencentes ao
INSS.

Sala das Sessões, 21de agosto de 200~{. 
Deputado Eduardo Paes, PSDB/RJ.
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Observando a trajetória do reflorestamento no
Brasil, é possível distinguir três fases em sua evolução.

A primeira fase, que vai do descobrimento até
meados dos anos 60, foi marcada por umprocesso de
destruição progressiva das matas nativas, destaca
damente o pau-brasil, cujo ciclo durou aproximada
mente 30 anos. Nesse período, constatou-se a im
plantação de escassos maciços florestais.

A fase dos incentivos fiscais setoriais (FISET),
destinados à pesca, turismo e reflorestamento, regis
trou o maior incremento de área plantada de florestas
que o País assistiu, algo próximo a seis milhões de
hectares, no intervalo entre 1965 e 1988, com forte
predomínio de árvores de rápido crescimento, nota
damente os gêneros Eucalyptus e Pinus. Esses bene
fícios contribuíram sobremaneira para o aumento de
atividade empresarial e do número de profissionais
vinculados à silvicultura, bem como para o surgimen
to das escolas de engenharia florestal e a criação da
principal agência de estímulo, o IBDF -Instituto Bra
sileiro de Desenvolvimento Florestal, sob a jurisdição
do Ministério da Agricultura.

A terceira fase, pós - FISET, representa o arre
fecimento do ritmo do setor, porém as empresas con
sumidoras reorganizaram as florestas mais focadas
em seus custos e se valeram adicionalmente dos pro
gramas destinados aos pequenos e médios produto
res rurais. Recursos próprios ou captados junto ao
BNDES foram as principais fontes de financiamento,
cujos encargos, porém, estão longe de serem compe
titivos frente aos padrões internacionais. Além do en
cargo básico equivalente à TJLP (hoje fixada em 12%
a. a.), vigoram os "spreads" do BNDES e do banco re
passador, ao passo que em países concorrentes o
juro fixo é inferior a 5% anuais.

O descompasso entre a velocidade dos plantios
e o crescimento do consumo da madeira, estimado
em 4,3% ao ano, combinado a um crescente distanci
amento e encarecimento dos produtos das florestas
nativas, produziu um gigantesco déficit de madeira
que está a requerer investimentos vultosos, corres
pondentes a um plantio anual de florestas de rápido
crescimento de 630 mil hectares, segundo diagnósti
co do IBAMA e BNDES, corroborado por estudos pu
blicados em prestigiosas revistas nacionais, a exem
plo da "Agroanalysis", da Fundação Getúlio Vargas.
Essa meta representa mais que o dobro da média
anual plantada no período de melhores condições de
financiamento, a fase do FISET, a qual incorporou ao
patrimônio florestal brasileiro algo entre 250 e 310 mil
hectares em bases anuais. É, portanto, um enorme
desafio a ser vencido.

Além dos recursos necessários a um programa
governamental de tal envergadura, é imperioso relo
calizar o setor florestal no organograma do Poder
Executivo Federal, sendo recomendável a criação de
uma Secretaria Nacional de Silvicultura no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desenho
esse, aliás, presente nos principais países concorren
tes e já objeto de Indicação de nossa autoria enviada
a V.Exa. no início do corrente ano.

Finalmente, além da contribuição à balança co
merciai, já ressaltada, e da correspondente involução
dessa colaboração caso a ausência do Estado se ma
terialize nas políticas públicas dirigidos ao setor, cabe
assinalar a necessidade de obediência a uma premis
sa basilar de política setorial, qual seja, a de prover o
setor florestal, e de resto todo o setor agropecuário
nacional, de condições isonômicas de competição,
sem as quais a batalha competitiva. ficará repleta de
assimetrias e, portanto, inviável. Nesse sentido, as ta
xas de juros aplicadas aos financiamentos ao setor
têm de ser radicalmente reduzidas para o patamar
hoje incidente nas operações do PRONAF, ou seja,
4%. Enquanto as condições macroeconômicas não
permitirem alcançar esse patamar civilizado, o cami
nho é a equalização já praticada em outras linhas de
financiamento.

Diante dos argumentos aqui interpostos, apelo
ao elevado espírito público de V.Exa. no sentido de vi
abilizar as recomendações ora prescritas.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Carreira

INDICAÇÃO N° 829, DE 2003
(Do Sr. Augusto Nardes)

Sugere ao. Ministro dos Transportes
que determine a recuperação da BR 290 
KMs 333, 371 e 418, trecho compreendido
entre o trevo de acesso à Caçapava do Sul
(RS) e a cidade de São Gabriel (RS)

Excelentíssimo Senhor Ministro
A BR 290 é uma rodovia muito importante para a

região e o Estado estando em péssimo estado de
conservação, pista de rolamento com buracos e cra
teras' acostamento esburacado e com desníveis, si
nalização precaríssima escondida no meio de mata
gal, arbustos e até árvores inclinadas sobre a pista,
em suma, uma estrada que se constitui em iminentes
perigos para os usuários.

Sabemos que nestes trechos, diariamente, tran
sitam milhares de pessoas que passam por perigos e
situações de riscos de acidentes a cada momento. Tal

-- ._--~~ ------ - ~--- -- -------~--- ---------_._~--------
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rodovia é também utilizada por produtores rurais para
deslocamento de sua produção.

Outra reclamação dos usuários diz respeito aos
prejuízos materiais já que pneus, rodas e amortece
dores não resistem às pancadas constantes.

Pela importância que da mesma, há a necessi
dade urgente de recuperação.

Sala de Sessões, 22 de agosto de 2003. 
Deputado Augusto Nardes.

INDICAÇÃO N° 830, DE 2003
(Da Sra. Terezinha Fernandes)

Sugere ao Ministro do Desenvolvi
mento, Indústria é Comercio Exterior que
adote. providências para que a instalação
do polo siderúrgico do Maranhão ocorra
no continente ao invés da ilha de São
Luís.

Excelentíssimo Sr. Ministro,
Expomos a Vossa Excelência o anseio do povo

maranhense, para que esse Ministério adote provi
dências no sentido de que o pólo siderúrgico do Esta
do do Maranhão, anuneiadopelaCompanhia Vale do
Rio Doce em parceria com a estatal chinesa Boastell,
seja instalado no continente ao invés da Ilha de São
Luiz.

A instalação de um pólo siderúrgico no interior
do Estado do Maranhão justifica-se, primeiro porque
desenvolveria uma região que preeisa ser vitalizada,
aumentar sua capaeidade produtiva, gerar novos em
pregos, ocupação e renda para uma inclusão social
efetiva. Segundo, porque a Ilha do Maranhão, conhe
cida como Ilha de São Luiz, onde encontra-se locali
zada a capital do Estado, com aproximadamente no
vecentos mil habitantes, é constituída por ecossiste
mas de dunas e manguesais, entre outros.

Vale destacar, que tais ecossistemas encon
tram-se impactadospela ação de empreendimentos
imobiliários, instalação do Consórcio Alumínio do Ma
ranhãoJALUMAR-.AlcoaJBilligton, várias indústrias
da Companhia Vale do Rio Doce, falta de esgotamen
to sanitário, além. da movimentação de navios de
grandepórte em suas baías com frequentes derrama
mentos de óleo atingindo as praias e região litorânea.
E com a instalação de um empreendimento de tama
nha envergadura - um pólo siderúrgico - o sistema
ecológico da ilha ficaria profundamente prejudicado
ou mesmo, não suportaria.

Sem prejuízo do projeto e seus dividendos eco
nômicos, queresultarão na movimentação da econo
mia local atraindo novos empreendimentos e o de-

senvolvirnElnto regional, indicamos para sediar o novo
empreendimento siderúrgico a área compreendida
entre os municípios de Imperatriz e Açailândia. Consi
derando que neste último já existe um pólo guzeiro,
ambos estão no éixoda férrovia Carajás e da ferrovia
Norte/Sul, além da eidade de Imperatriz sediar a
quarta maior substação brasileira de transmissão de
energia elétrica (substação de interligação nacional),
com três linhas de transmissão de SOOKw.Em síntese,
a região compreendida no eixo ImperatrizlAçailândia
e toda a região sul do Estado do Maranhão,desejam
participar de um novo projeto para o Brasil e se inserir
no contexto da produção nacional com observâneia
às exigências de um desenvolvimento sustentável,
pautado na justiça social quépossibilite um relaciona
mento orgânico dos homens entre si e com o meio
ambiente.

Sala dasSessões, 2Sde agosto de 2003. - Te
rezinha Fernandes, Deputada Federal PT-MA.

INDICAÇÃO N° 831 , DE 2003
(Da Sra. TerezinhaFernandes)

Sugere à Ministra do Meio Ambiente
que adote providências para que a insta
lação dopolo siderúrgico do Maranhão
ocorra no continente ao invés da i1hal de
São Luís.

Excelentíssima Sra. Ministra,
Expomos a Vossa Excelência o anseio do povo

do maranhense, para que esse Ministério adote provi
dências no sentido de que o pólo siderúrgico do Esta
do do Maranhão, anunciado pela Companhia Vale do
Rio Doce em parceria com a estatal chinesa Boa8tell,
seja instalado 110 continente ao invés da Ilha de São
Luiz.

A Ilha do Maranhão, conhecida como Ilha de
São Luiz, onde encontra-se localizada a capita~ do
Estado do Maranhão, com aproximadamente nove
centos mil habitantes, é constituída por ecossistemas
de dunas e manguesais, entre outros. É sabido, que
os manguesais constituem um ecossistema marca
damente singular pelo que representam, proporcio
nando as condições para a sobrevivência de inúme
ras espécies como também para a manutenção do
equilíbrio da natureza litorânea, apresentando, ade
mais, a função de fixação de solos instáveis, servindo
de ponto de desova para animais cuja extinção se
prenuncia a cada dia. Portanto, gozam de proteção
ambiental específica.

Vale destacar que tais ecossistemas encon
tram-se impactados pela ação de empreendimentos
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imobiliários, instalação do Consórcio Alumínio do Ma
ranhão/ALUMAR - AlcoalBilligton, várias indústrias
da Companhia Vale do Rio Doce, falta de esgotamen
to sanitário, além da movimentação de navios de
grande porte em suas baías com frequentes derrama
mentos de óleo atingindo as praias e região litorânea.
E com a instalação de um empreendimento de tama
nha envergadura - um pólo siderúrgico - o sistema
ecológico da ilha ficaria profundamente prejudicado
ou mesmo, não suportaria.

Sem prejuízo do projeto e seus dividendos eco
nômicos, que resultarão na movimentação da econo
mia local atraindo novos empreendimentos, a criação
de novos empregos e geração de ocupação e renda,
indicamos para sediar o novo empreendimento side
rúrgico a área compreendida entre os municípios de
Imperatriz e Açailandia, considerando que neste últi
mo já existe um pólo guzeiro, além da cidade de Impe
ratriz sediar a quarta maior substação brasileira de
transmissão de energ (substação de interligação na
cional), com três linhas de transmissão de 500Kw.

Em síntese, a região compreendida no eixo
ImperatrizlAçailândia e toda a região sul do Estado do
Maranhão, desejam participar de um novo projeto
para o Brasil e se inserir no contexto da produção na
cional com observância às exigências de um desen
volvimento sustentável, pautado na justiça social que
possibilite um relacionamento orgânico dos homens
entre si e com o meio ambiente.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2003. - Te
rezinha Fernandes, Deputada Federal PT-MA

INDICAÇÃO N° 832, DE 2003
(Do Sr. Luiz Couto)

Sugere ao Ministério da Justiça, na
pessoa do Ministro Márcio Thomaz Bas
tos, no âmbito do Departamento Peniten
ciário Nacional - DEPEN - Diretor Ângelo
Roncalli de Ramos Barros, a adoção de
medidas relativa à liberação de recursos
necessários à construção e conclusão
das obras de melhoramento do Sistema
Penitenciário Paraibano.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça
O Deputado Luiz Couto do Estado da Paraíba

na Câmara dos Deputados se dirige a V. Exa. para ex
por e reivindicar o seguinte:

1) Estando em andamento, atualmen
te, 07 (sete) obras prisionais no Estado da
Paraíba. Dentre essas, 03 (três) são à Cons-

trução do Instituto Penal de reeducação So
cial de Catolé do Rocha, Construção da Pe
nitenciária Modelo de João Pessoa - PB I e
Construção da Penitenciária Modelo de
João Pessoa - PB 11. Essas 03 (três) obras
se acham em execução, porém aguardando
a disponibilização de recursos financeiros
para as suas conclusões.

2) Há, ainda, 04 (quatro) outras obras
paralisadas, aguardando, igualmente, a libe
ração de recursos financeiros para retoma
da do empreendimento. Dessas 04 (quatro)
obras prisionais, a do Presídio Regional Pa
drão de Cajazeiras já consolidou 78% dos
trabalhos; a do Presídio Regional de Campi
na Grande consolidou 66% de sua obra; e fi
nalmente, a construção do Presídio Regio
nal de Guarabira, que consolidou 90% da
obra.

3) É relevante destacar, que a conclu
são dessas obras, de inquestionável impor
tância para o Sistema Prisional do Estado,
oferecerá 1.200 (mil e duzentas) novas va
gas, reduzindo o atual déficit de 1.760 (mil,
setecentos e sessenta) para 560 (quinhen
tos e sessenta) vagas. Isso seria de grande
valia para sair da situação de crise para
uma condição administrável, uma vez que
solucionaria o problema de super lotação
dos Presídios, que, por sua vez, tem ocasio
nado incontáveis tentativas de fugas e ver
dadeiras fugas.

4) Considerando que a Secretaria da
Cidadania e Justiça do Estado da Paraíba,
por meio do Secretário Vital do Rego, enca
minhou vários Ofícios ao DEPEN/MJ, inclu
indo nestes Projetos para Termo Aditivo de
Valor aos Convênios de nOs 112/2000,
008/2001, 009/2001, 050, 086/2000,
022/2000 e 096/2000, tudo conforme Memo
rial Justificativo, Cronograma físico-Finan
ceiro, Plano de Trabalho e Planilha de Qu
antitativos e Preços, solicitando também a
disponibilização de recursos financeiros ne
cessários a construção e conclusão dessas
obras de tão importância para a segurança
pública do Estado da Paraíba, que acredita
mos estarem vinculadas a uma questão de
prioridade nacional, que é o caso da Segu
rança Pública Nacional, requeremos uma
atenção especial nesse sentido.



1) Relacionamos alguns aglomerados
(morros e favelas) em áreas de riscos do

Estado da Paraíba, situados em 3 municípi
os que apresentam graves problemas de
natureza social e ambiental, quais sejam:

Favela e morro do Timbó - no Conj.
dos Bancários - João Pessoa - PB, Morro
São José - João Pessoa -PB, Lixão do Ró
ger -João Pessoa- PB, Favela do "8" 
João Pessoa - PB, Aglomerado Alto do Céu
(Bairro de Mandacaru) - João Pessoa - PB,
Jardim Mangueira (Bairro .de Mandacaru) 
João Pessoa - PB, Aglomerado de Lerolân
dia - muno Santa Rita - PB, Aglomerado de
Várzea Nova - Santa Rita - PB, Paulo VI 
interior do Bairro Alto.das Populares - Santa
Rita - PB, Aguiarlândia (alagado) - B. Mar
cos Moura - Santa Rita - PB, Jardim Caroli
ne - B. Marcos Moura- Santa Rita - PB,
Odilândia - Santa Rita - PB, Linha do Trem
- Cabedelo - PB

2) Estes 13 aglomerados, constituídos
como assentamentos populacionais em
área urbana, na sua maioria irregulares,
crescem a cada ano devido às constantes
imigrações e se condensam em terrenos
acidentados. Quando do período das chuvas
ou inverno, acontecem os desmoronamen
tos das encostas dos morros, com o soterra
mento e desabamento de casas, ocasiona
do mortes, doenças, epidemias e famílias
desabrigadas.

3) Considerando a grave situação por
que passa essa população a cada ano ano,
no período de chuvas, e cotidianamente de
vido à falta de infra-estrutura como redes de
esgoto, saneamento, energia elétrica etc.
São, também, áreas sujeitas a doenças e
epidemias pela falta de políticas públicas
adequadas, de programas de saúde, de re
colhimento e reciclagem de lixos entre ou
tros. Por isso, entendemos que é necessário
a urgente ação por parte de vossos Ministé
rios no sentido de que esses problemas se
jam minimizados.

Sugere à Senhora Ministra do Meio
Ambiente e ao Ministro das Cidades a
adoção de medidas relativas à reestrutu
ração de algumas áreas de riscos (mor
ros e favelas) do Estado da Paraíba, situ
adas nos municípios de: Santa Rita, Ca
bedelo e João Pessoa.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2003. 
Luiz Couto, Deputado Federal- PT/PB.

INDICAÇÃO N° 833, DE 2003
(Do Sr. Luiz Couto)

Excelentíssima Senhora Ministra do Meio
Ambiente e Ministro das Cidades:
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5) Considerando que, o "Programa de O deputado Luiz Couto do Estado da Paraíba na
Reestruturação do Sistema Penitenciário" fi- Câmara dos Deputados se dirige aos Excelentfssi"
xou em R$ 340.935.267,00 (trezentos e mos Ministros para expor e reivindicar o seguinte:
quarenta milhões, novecentos e trinta e cin-
co mil, duzentos e sessenta e sete reais), o
montante de recursos destinados especifi
camente para as ações de construção, re
forma, ampliação e aparelhamento de esta
belecimentos penitenciários em todo o País.
E que a demanda total para a construção e
conclusão dessas obras é de R$ 
9.879.467,17 (nove milhões, oitocentos e
setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta
e sete reais e dezessete centavos), sendo
que destes R$ 8.891.520,45 (oito milhões,
oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e
vinte reais e quarenta e cinco centavos) pro
vêm do Ministério da Justiça, já que R$
987.946,72 é do Governo do Estado da Pa
raíba, necessário se faz uma análise dessa
situação, no sentido de viabilizar a liberação
de parte desses recursos para o andamento
de conclusão e construção das referidas
obras do Sistema Penitenciário Paraibano.

6) Em face do exposto acima, entende
mos que oempenho do Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Justiça, Dr. Márcio. Thomaz
Bastos, bem como do titular do Departa
mento Penitenciádo Nacional, Dr. Ângelo
Roncalli de Ramos Barros, são de funda
mentai importância, no sentido de possibili
tar o atendimento à nossa demanda, que,
repito, é de maior importância para a segu
rança e cidadania, principalmente dos parai
banos.



Sugere ao Ministro do Desenvolvi
mento Agrário o aporte de recursos orça
mentários e financeiros, objetivando a
aquisição pela Superintendência Regio
nal do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária no Acre de 15 (quinze)
veículos a diesel, com tração 4 x 4, capa
zes de operarem nos solos da Amazônia
Ocidental.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Desenvolvi
mento Agrário

A melhoria nas condições de trabalho dos servi
dores do INCRA é condição básica para garantir efi
ciência nas atividades dos servidores públicos brasi
leiros e acesso aos direitos de cidadania à população.
O servidor público, hoje, sofre com a falta de cursos
de capacitação e treinamento, com o obsoletismo da
máquina pública, com as péssimas condições do am
biente de trabalho, que em alguns lugares beira a in
salubridade. No Acre, a Superintendência Regional
do INCRA - SR-14/AC conta com uma frota sucatea
da de veículos, a qual não ofereCe as mínimas condi
ções de segurança às equipes técnicas que se deslo
cam ao setor rural do estado.

É comum na Superintendência Regional do
INCRA no Acre, o deslocamento de outra viatura para
prestar socorro às equipes que estão desenvolvendo
serviços na área rural e cancelamento de relevantes
operações em razão das condições dos veículos.
Ressalta-se que no nosso estado não há locadoras
que disponibilizem veículos com tração nas quatro ro
das, razão pela qual, os servidores ficam impedidos
de operar, por muitas vezes, no meio rural.

Em condições precárias de atendimento à po
pulação, não podemos almejar que as políticas socia
is do governo federal consigam levar vida digna para
a população brasileira. O governo Luis Inácio Lula da
Silva deve levar as mudanças aos mais recônditos lu
gares do Brasil. Levar a reforma agrária ao interior do
Acre é levar dignidade aos povos da floresta, é levara
mudança ao povo acreano.

Diante do exposto, Senhor Ministro, e certa de
que a medida colaborará para efetiva realização da
reforma agrária no estado do Acre, manifesto minha
confiança em contar com o empenho de V. Exa. e do
corpo técnico e administrativo do Ministério do De
senvolvimento Agrário, para estudarem a possibilida
de do aporte de recursos orçamentários e financei-

Sugere a adoção, por parte do Mi
nistério das Minas e Energia, de medidas
urgentes referente a fixação de um Técni
co da Agência Nacional de Petróleo, em
Manaus-AM.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2003. 
Luiz Couto, Deputado Federal PT/PB

INDICAÇÃO N° 834, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Excelentíssima Sra. Ministra das Minas e Energia
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa. para apresentar a seguinte indicação:
Tramitam na Policia Federal e na Justiça Federal

do Estado do Amazonas inquéritos policiais e ações
sobre cartéis criminosos que atuam nos postos e dis
tribuidoras de gasolina praticando preços acima do
valor de mercado.

Os preços de gasolina praticados em Manaus
são os mais altos do país e, o que e mais grave, ine
xiste fiscalização no setor. Além disso, há suspeita de
que a mistura de álcool e gasolina não vem obede
cendo os índices oficiais, na proporção de 75% e
25%, respectivamente.

Dada a inexistência de um fiscal da ANP em
Manaus, essa mistura vem sendo feita pelos própri
os revendedores do produto, numa verdadeira sub
versão do processo de transparência nos negócios
comerciais

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providênci
as no sentido de fixar em Manaus, em caráter urgente
e permanente, de um técnico perito da ANP com a in
cumbência de fiscalizar as empresas revendedoras
de combustíveis em nosso Estado, especialmente no
que se refere aos percentuais de mistura álcooVgaso
Iina e policiamento na cobrança do preço dos oom
bustíveis.

Sala das Sessões, 26 agosto de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin PCdoB/AM
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4) Considerando, ainda, que os pode- INDICAÇÃO N° 835, DE 2003
res públicos municipal e estadual estão atu- (Da Sra. Perpétua Almeida)
ando de forma lenta e muitas vezes ausen
te, necessário se faz a urgente intervenção
por parte de vossos Ministérios, uma vez
que o atual Governo Federal é sensível aos
problemas mais graves que afetam as co
munidades e está mobilizado para diminuir
as dificuldades históricas das populações
menos favorecidas.
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ros, objetivando a aquisição pela Superintendência
Regional do Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária no Acre de 15 (quinze) veículos a die
sei, com traçâo 4x4, capazes de operarem nos solos
da Amazônia Ocidental.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. - Per
pétua Almeida, Deputada Federal PCdoB - AC.

INDICAÇÃO N° 837, DE 2003
(Da Sra. Terezinha Fernandes)

Sugere ao Ministério da Cultura a
adoção de medidas no sentido de alterar
a Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de
1996, para garantir· isenção depagamen
to de ITR aos remanescentes das comu
nidades dos Quilombos.

Senhor Presidente
Nos termos regimentais do art.113 e seguintes

do Regimento Internb da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa seja encaminhado ao Poder Executivo
a presente Indicação, relativa a adoção de medidas
no sentido de alterar a Lei n° 9.393, de 19 de dezem
bro de 1996, que "dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), sobre pagamento
da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária
e dá outras providências", para garantir isenção de
pagamento de ITR aos remanescentes das comuni
dades dos quilombos.

Justificativa

O art. 68 do Ato das Disposições Constituciona
is Transitória da Constituição Federal de 1988 asse
gurou a propriedade definitiva dos territórios ocupa
dos pelos remanescentes das comunidades dos qui
lombos no Brasil. Tal fato, representou o reconheci
mento desses segmentos sociais como portadores
de identidade ética, que lhes permitiram resistir a toda
sorte de ameaças, subtrações e expropriações.

As diversas estratégias adotadas pelos quilom
bolas acabaram por desenvolver um sistema produti
vo peculiar, que procurou compatibilizar as formas de
uso comum e individual da terra com as atividades da
chamada roça e das práticas extrativistas vegetal,
animal e mineral. Com efeito, a utilização desse siste
ma produtivo, pautado no uso sustentado dos recur
sos naturais e da terra,· garantiu a reprodução social,
econômica, ambiental e cultural desses segmentos
sociais.

No Brasil, foram identificadas oficialmente pela
Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão responsá-

vel pelo procedimento de reconhecimento e titulação,
753 comunidades dos quilombos, sendo que dessas,
42 foram reconhecidas e 29 tituladas (Ver no sita da
FCp, "Quilombos"), sendo que certamente que esses
dados oficiais não importam na totalidade de situa
ções e de processos de reconhecimento e titulação,
que se encontram em trâmite nos diversos estados do
Brasil.

Ocorre que os remanescentes das comunida
des dos quilombos, que tiveram seus territórios titula
dos, vêm enfrentando uma ordem de problemas, so
bretudo o valor do Imposto Territorial Rural (ITR) co
brado, já que a Lei não lhes asseguraqualquer tipo de
benefício, tais como os imóveis compreendidos no
programa de reforma agrária. A situação se agrava
ainda mais, pois o INCRA não possui um cadastro es
pecífico, que contemple as especificidades de ocupa
ção e uso dos remanescentes das comunidades de
quilombos, enquadrando esses imóveis rurais como
"grandes" e "improdutivos", o que tem implicado numa
alíquota maior para o pagamento do ITR.

Contudo, o reconhecimento da propriedade
desses territórios por parte do Estado se deve a um
fato específico, o significado. que os remanescentes
das comunidades dos quilombos atribuem à terra,
onde elementos sociais, econômicos, ambientais e
culturais são dados importantes que foram considera
dos pelo legislador constituinte, se diferenciando da
propriedade de imóvel rural edificada, cujo fundamen
to tem por excelência a produtividade do imóvel rUlral.

Portanto, há necesSidade de se garantir direitos
diferenciados aos remanescentes das comunidades
dos quilombos, que ta.zem da terra meio para sua re
produção.

Sala das Sessões, de Agosto de 2003. - Terezi
nha Fernandes ( Deputada PT/ MA)

INDICAÇÃO N° 838, DE 2003
(Do Sr. Geraldo Resende)

Sugere ao Ministério da Justiçaa. to
madade atitude urgente urgentíssima, de
forma a evitar o iminente conflito armado
entre índios e fazendeiros na área rural
dos municípios de Sidrolândia e Dois
Irmãos do Buriti, no Mato·Grosso do Sul.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça
A situação que passamos a expor é gravíssima

e requer ações urgentes do Govérno Federal, no sen
tido de evitar que um iminente conflito armado envol
vendo índios e fazendeiros, na área rural dos municí
pios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti em l\IIato
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Grosso do Sul, resulte em um inútil e nefasto derra
mamento de sangue que manchará deforma indelé
velo chão daquela pacífica e próspera região.

Os índios Terenas das aldeias Lagoinha e Cór
rego do Meio, situadas no município de Sidrolândia; e
Buriti e Água Azul, do município de Dois Irmãos do
Buriti, em um arroubo de atitude impensada, sob a
alegação infundada de propriedade daquelas terras,
decidiram bloquear a estrada municipal que dá aces
so à área rural onde se localizam nada menos do que
onze fazendas de Sidrolândia e outras de Dois Irmãos
do Buriti, somando um total de quase 15 mil hectares,
esbulhados pelos índios.

Ocorre que, pesa sobre a área a sagrada mão
da justiça, que já decretou o interdito proibitório da
quelas terras, garantindo a justa posse dos proprietá
rios da região, em sua amplamaioria, antigos produ
tores com mais de setenta anos de posse, sendo
mesmo algumas escrituras datadas de 1912, todos
com destacada produção agrícola e pecuária no
Estado.

Ainda que assim não fosse, nada, absolutamen
te nada justifica a atitude dos indígenas que não satis
feitos com o bloqueio da estrada, ainda invadiram fa
zendas, onde mantiveram amarrados os funcionários
por horas a fio, enquanto matavam animais e toma
vam para si, tratores e outros insumos. Na tentativa de
um rápido apaziguamento, policiais militares se des
locaram para o local e também foram impedidos de
retornar. Exatamente nesse momento, quatro policia
is encontram-se presos pelos índios.

O que mais nos chamou atenção e nos desper
tou sentimento de extrema preocupação e indigna
ção, foi que, no dia de ontem, os índios mantiveram
retido, um ônibus escolar com crianças e jovens que
retornavam das aulas. Após algum tempo os estudan
tes foram levados para suas famílias, já em estado de
pânico com a incerteza de segurança.

É óbvio que essa atitude descabida e despro
porcional dos índios, tem causado revolta nos mora
dores da região, trabalhadores e proprietários, que já
se organizam para defender suas terras, ainda que
por meio de armas, considerando que os índios tam
bém dispõem de suas armas e fazem questão de
mostrá-Ias como ato de intimidação. Nesse exato mo
mento a tensão é grande e o conflito é iminente, caso
nenhuma atitude seja tomada pelas autoridades pú
blicas de todas as esferas de governo, mas principal"
mente, pelo Ministério da Justiça, poderemos ter san
gue inocente maculando nossa história.

O coordenador-regional da Funai em Mato
Grosso do Sul, já vem alertando o presidente do ór-

gão sobre a possibilidade da ocorrência desse confli
to. Uma das situações que insuflou os índios teria sido
a falta de assistência aos indígenas acampados em
algumas áreas antes invadidas. O prenúncio das
ações mais drásticas, foi a retenção a cerca de uma
semana de dois policiais militares que estiveram no
local da refrega.

Nosso apelo se reveste de caráter dramático,
pois de fato, dramática é a situação nesse exato mo
mento naquela região. As autoridades mais respon
sáveis tentam em vão apaziguar os ânimos, como
tem feito o prefeito de Sidrolândia, expondo-se no in
termediar entre as partes.

O conflito que se anuncia é grave e a ação ur
gente do Ministério da Justiça, conforme passamos a
indicar em instrumento próprio, é um imperativo de
paz social, cuja garantia é sua função precípua. - Depu
tado Geraldo Resende - PPS/MS

INDICAÇÃO N° 839, DE 2003
(Do Sr. Dr. Evilásio)

Sugere adoção de providências do
Ministério da Educação - MEC no senti
do de exortar as instituições universitári
as a que criem serviços de ouvidorias
acadêmicas.

Despacho:

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e su
gerir o seguinte:

1. A comunicação é meio essencial ao
entendimento interpessoal e aprimoramento
institucional, sobretudo em ambientes cons
tituídos por segmentos intercomunicantes
heterogêneos.

2. Ora, as universidades, centros uni
versitários e faculdades, instituições consti
tuídas dos segmentos docente, discente e
técnico-administrativo, em ambientes acadê
micos multidisciplinares, inseridos em comu
nidades sociais, são entidades heterogêne
as e complexas que demandam alto grau de
comunicabilidade entre os seus agentes.

3. Daí a necessidade, nessas institui
ções, de serviços de comunicação social
com múltiplos canais, isto é, vias de comuni
cação que funcionem tanto intersegmentos
como intrasegmentos sociais, tanto de fora
para dentro como de dentro para fora da co
munidade acadêmica.



INDICAÇÃO N° 841, DE 2003
(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Sugere ao Ministro da Saúde a ur
gente execução de procedimentos de
combate à dengue no Estado do Amapá.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde

Sabedor das dificuldades que o Ministério en
frenta quanto à sua limitação orçamentária, sugeri
mos e recomendamos empenho desta pasta em pro
mover, no Estado do Amapá, uma operação de "guer
ra" contra o mosquito da dengue, sendo esta de cará
ter emergencial e outra de ação continuada.

Pelos dados que temos conhecimento, este é o
único Estado da federação que o número de casos
cresceu nos últimos anos, ao contrário do restante do
país.

Programas essencialmente centrados no com
bate químico, com baixíssima ou mesmo nenhuma
participação da comunidade, sem integração interse
torial e com pequena utilização do instrumental epi
demiológico mostraram-se incapazes de conter um
vetor com altíssima capacidade de adaptação ao
novo ambiente criado pela urbanização acelerada e
pelos novos hábitos.

É preciso também se discutir novas alternat~vas

de combate ao mosquito, onde até mesmo o uso do
óleo da castanha poderá ser usado na luta contra o
mosquito.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003. - Davi
Alcolumbre, Deputado Federal PDT/AP.

INDICAÇÃO N° 840, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Saúde a inclusão dos porta
dores de necessidades especiais nos
Programas de Imunização, hoje destina
dos apenas às pessoas com idade supe
rior a 60 anos de idade.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, venho a
presença de Vossa Excelência, sugerir a inclusão dos
portadores de necessidades especiais nos Progra
mas de Imunização, hoje destinados apenas às pes
soas com idade superior a 60 anos de idade.

Nos últimos anos o Ministério da Saúde tem de
senvolvido Programas de Imunização dirigido a popu
lação com idade superior a 60 anos de idade.

Por intermédio desses Programas de Imuniza
ção são oportunizadas as pessoas com idade igual
ou superior a de 60 anos, a vacinação contra doenças
como gripe, tétano e varíola e outras mais.

A necessidade e importância da Indicação ora
apresentada, esta no fato das pessoas portadoras de
necessidades especiais, também serem mais sus
ceptíveis a desenvolver as doenças que se desejam
prevenir pelos atuais Programas de Imunização.

E como consequência, podemos apontar o au
mento das despesas realizadas pelo Estado, por in
termédio do SUS, no atendimento aos procedimentos

Posto isso, Senhor Ministro, e considerando a
autonomia universitária, nos termos do art. 207 da
Carta Magna, sugiro que o Ministério da Educação
- MEC encete todas as providências necessárias no
sentido de exortar as instituições universitárias que
ainda não contam com ouvidorias a que venham a
criar esse importante tipo de serviço de comunica
ção' com vistas ao aprimoramento institucional e à
melhoria das relações sociais, tanto dentro como
fora da comunidade acadêmica.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Dr.Evilasio
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4. Esse é o papel essencial dos servi- hospitalares decorrentes do desenvolvimento dessas
ços de ouvidoria, que se têm mostrado efici- doenças por parte dos portadores de necessidades
entes em inúmeras instituições no mundo especiais.
todo, inclusive acadêmicas, a exemplo de al- Por outro lado, destaco o fato das pessoas
gumas no Brasil, contribuindo para a melho- portadoras de necessidades especiais entre ou-
ria das relações sociais e ao aprimoramento tras dificuldades, também sofrerem com a discriimi-
institucional. nação no acesso ao mercado de trabalho e na per

cepção de menores remunerações quando empre
gados.

Dessa forma, nos parece ser do interesse da
sociedade e obrigação do governo, viabilizar às pes
soas portadoras de necessidades especiais a ter
acesso aos atuais Programas de Imunização, dispo
nibilizados às pessoas com idade igualou superior a
60 anos.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 200:3. 
Deputado Rogério Silva.
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INDICAÇÃO N° 842, DE 2003
(Do Sr. Henrique Afonso)

Sugere ao Ministro-Chefe da Casa
Civil a inclusão do Ministério do Meio
Ambiente no Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual- GIPI.:

Excelentíssimo Senhor José Dirceu, Minis
tro-Chefe da Casa Civil

O Brasil é um dos países com maior diversidade
biológica, abrigando, pelo menos, de 10% a 20% do nú
mero total de espécies do Planeta. Só de espécies ve
getais descritas, há mais de 55 mil espécies, o que cor
responde a 22% do total mundial. Possui, por exemplo,
a maior riqueza de espécies de palmeiras (390 espéci
es) e de orquídeas (2.300 espécies). Diversas espécies
de plantas de importância econômica mundial são origi
nárias do Brasil. Em relação à fauna, encontram-se em
território brasileiro pelo menos 10% dos anfíbios e ma
míferos e 17% das aves do mundo. Os peixes de água
doce pertencem a mais de 3.000 espécies, duas vezes
mais que em qualquer outro país. Quanto aos insetos,
as estimativas apontam para a existência em nosso ter
ritório de 5 a 10 milhões de espécies, a maior parte ain
da não descrita pela ciência. Talvez nunca se venha a
conhecer com absoluta precisão toda a diversidade bio
lógica brasileira encontrada nos biomas terrestres e nas
águas continentais e marinhas, tal a sua extensão e
complexidade.

Essa diversidade biológica possui um imenso
valor, seja pela sua utilização direta na alimentação e
diversos outros usos econômicos, seja por meio dos
benefícios proporcionados pelos ecossistemas na
manutenção do clima, na preservação dos recursos
hídricos e dos solos etc. Destaca-se, sobretudo, o po
tencial para a biotecnologia, uma das vertentes do
desenvolvimento mundial nos próximos anos. Nas mi
lhares espécies biológicas que possuímos, encon
tram-se substâncias químicas com propriedades
anestésicas, relaxantes musculares, antialérgicas e
antiinflamatórias, e tantas outras.

Toda essa riqueza, contudo, não se tem traduzi
do em bem-estar para nosso povo. Até há pouco tem
po atrás, o acesso aos recursos genéticos era livre,
pois a biodiversidade era considerada um patrimônio
da humanidade. Durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, reali
zada em 1992 no Rio de Janeiro, foi firmado um acordo
internacional sobre a questão, a Convenção sobre Di
versidade Biológica, que garante a soberania de cada
país sobre seus recursos biológicos e impõe-lhes o de
ver de zelar pela sua conservação e utilização susten-

tável. A citada Convenção também assegura o direito à
repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos
do uso desses recursos ou de produtos deles deriva
dos, bem como os direitos das comunidades tradicio
nais e indígenas em relação ao conhecimento tradicio
nal associado aos recursos genéticos.

Não obstante os avanços, persistem lacunas e
conflitos, sobretudo no que se refere à repartição dos
benefícios advindos do uso do patrimônio genético,
questão crucial para os países detentores de megabi
odiversidade, como o Brasil. Um dos entraves si
tua-se no âmbito das regras da Organização Mundial
do Comércio, em especial, no acordo sobre proprie
dade intelectual- TRIPS. Muitos países, como o Bra
sil, defendem que haja uma compatibilização entre o
acordo TRIPS e a Convenção sobre Diversidade Bio
lógica. Deveriam ser incluídos, no acordo TRIPS, dis
positivos relativos a origem do material genético, re
partição de benefícios e anuência das comunidades
indígenas, por exemplo.

Em 21 de agosto de 2001, foi criado, por meio
de Decreto Presidencial, no âmbito da Câmara de Co
mércio Exterior - CAMEX - do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Grupo
Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI,
"com a atribuição de propor a ação governamental no
sentido de conciliar as políticas interna e externa vi
sando o comércio exterior de bens e serviços relati
vos a propriedade intelectual". Inclui-se entre as atri
buições do GIPI, "manifestar-se previamente sobre as
normas e a legislação de propriedade intelectual e te
mas correlatos".

A biodiversidade, como questão estratégica que
deve ser, se quisermos de fato chegar a um desenvolvi
mento sustentável, deve ser uma das prioridades de
atuação do GIPI. Do contrário, continuaremos a pagar
caro por produtos desenvolvidos por empresas estran
geiras a partir de matéria-prima nacional, obtida, muitas
vezes, por biopirataria, e a ver proibido o uso de nomes
tão nacionais como o cupuaçu, a andiroba e a copaíba.

Imprescindível, portanto, que o Ministério do
Meio Ambiente tenha assento no GIPI, de forma a for
necer importantes subsídios com vistas, inclusive, ao
reconhecimento de direitos das populações tradicio
nais e à repartição de benefícios.

Pela importância que a proposta representa
para o uso sustentável da biodiversidade brasileira,
em prol da nossa sociedade, contamos com o apoio
de V. Exa .

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Henrique Afonso.

----- ~----------
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INDICAÇÃO N° 843, DE 2003
(Do Sr. João Grandão)

Sugere ao Ministro-Chefe da Casa
Civil a elaboração de estudos sobre a vi
abilidade de implantação de um pólo in
dustrial em gleba de terras pertencente
ao extinto Instituto Brasileiro do Café, lo
calizada no Município de Bandeirantes,
Estado do Mato Grosso do Sul.

Excelentíssimo Senhor José Dirceu, Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Um dos grandes desafios com o qual se defron
ta, permanentemente, o dirigente municipal, na tarefa
de melhorar as condições de vida da população do
Município que administra, é a criação de novas opor
tunidades de trabalho.

Em nosso País, a contigüidade com a capital do
Estado significa, quase sempre, melhores oportuni
dades de trabalho para os habitantes das localidades
imediatamente próximas. Esse não é o caso, porém,
do Município de Bandeirantes, situado na área de in
fluência imediata de Campo Grande, capital do Esta
do do Mato Grosso do Sul, que vem sendo sistemati
camenteesvaziado, em conseqüência da baixa oferta
de emprego para a população local.

Estagnação econômica significa, quase sem
pre, piora da qualidade de vida para os habitantes de
um Município. Tanto que, entre os anos de 1991 e
2000, o Municípiode Bandeirantes caiu da 23a colo
cação para a 43a , em termos de índice de Desenvolvi
mento Humano.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o IBGE, demonstram que, dos 6.425 habi
tantes residentes no Município, no ano de 2000,ape
nas 549 encontravam-se ocupados pelas 178 empre
sas comCNPJ atuantes, ali registradas. Isso dá uma
média de 3,5 trabalhadores por empresa, o que signi
fica que os estabelecimentos locais são de pequeno
porte.

O Município de Campo Grande, por seu turno,
começou, nos últimos dezélnos, a dar os primeiros si
nais de saturação, não só do ponto de vista populaci
onal, como territorial. Isso demonstra a necessidade
de adoção de medidas de desconcentração em dire
ção ao seu entorno, hoje fortemente esvaziado pela
falta de oportunidades de trabalho.

No MuniCípio de Bandeirantes, depende de de
cisão administrativa federal a possibilidade de ocupa
ção de uma vasta área, que faz parte do espólio do
extinto Ihstituto Brasileiro do Café, o IBC, por um pólo

industrial. Não resta dúvida de que, uma vez concreti
zada, a medida irá contribuir, de forma decisiva, não
só para o soerguimento da economia municipal,
como, especialmente, para a melhoria da qualidade
de vida da sua população, a partir da oferta de novas
oportunidades de emprego.

Diligências já realizadas, junto à Administração
Federal, no sentido de verificar a situação jurídica e
institucional dessas terras, resultaram no entanto
pouco elucidativas•. tendoem vista a dificuldade em
se localizarcom exatidão o órgão do Governo Federal
responsável pelo espólio do antigo IBC.

Assim sendo, recorremos a esta Casa Civil da
Presidência da República, no sentido de verificar a
real situação do espólio do extinto Instituto· Brasileiro
do Café, analisando, ao mesmo tempo, a possibilida
dede implantação de um pólo industrial na gleba de
terra que é parl:édesseespólio, localizada no Municí
pio de Bandeirantes, Estado do Mato Grosso do Sul.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003. 
Deputado João Grandão - PT/MS

INDICAÇÃO N° 844, DE 2003
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Sugere à Excelentíssima Senhora
Ministra de Minas e Energia a extinção
do "horário de verão".

Senhor Presidente
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câ.mara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

. seja encaminhada à Excelentíssima Senhora
Ministra de Mina.seEnergia a Indicação em anexo,
em que este Parlamentar sugere a extinção do "horá
rio de verão" .

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado Luiz
Bittencourt

INDICAÇÃO N° ,DE 2003
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Sugere à Excelentíssima Senhora
Ministra de Minas e Energia a extinção
do "horário de verão".

Senhora Ministra,

Infelizmente, no Brasil existe o costume de valo
rizar excessivamente o que é feito nos países desen
volvidos. É um traço de subdesenvolvimento cultural
que ainda não conseguimos eliminar. Assim, no mais
das vezes, uma solução para problemas específicos
dessas nações ganha ares de verdade universal.
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Uma manifestação desse fenômeno é o horário de ve

rão, que copiamos de países com localização geográ

fica e situação climática muito diferentes da maior

parte do território nacional.
Afinal, só há variação significativa na duração

dos dias ao longo do ano em regiões entre os trópicos
e os pólos. Este, contudo, não é o caso de grande par
te do território nacional. Na ausência do aludido fenô
meno, inexiste razão para que haja redução substan
tiva do consumo de energia elétrica por conta da in
trodução do horário de verão. Não causa estranheza,
portanto, que as estatísticas oficiais mostrem uma
modestíssima redução do consumo de eletricidade.

De fato, no último período em que a hora de ve
rão foi implantada (2002-2003), a economia de ener
gia no sistema interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste,
de acordo com os dados oficiais (Operador Nacional
do Sistema Elétrico - ONS), foi de apenas 0,5 %, ten
do alcançado valor ainda menor no Estado de Minas
Gerais (0,3 %).

Ressalte-se, contudo, que a própria precisão
dos aparelhos de medição ou a mudança de hábitos,
típica desse período do ano, podem ter causado essa
irrisória variação no consumo. No que tange à varia
ção da demanda de energia elétrica, os resultados
não são muito mais expressivos. A redução média no
mencionado subsistema foi de 4,1 % e de apenas 3,3
% no Estado de Santa Catarina. Curiosamente, era
justamente nessa unidade da federação que se pode
ria esperar, de acordo com os defensores da medida,
obter alguns dos resultados mais expressivos.

Convém lembrar que a importância desses nú
meros torna-se ainda menor quando se leva em conta
que, no momento, há grande sobra de energia, cerca
de 6.000 MW, e que o País deverá conviver, de acordo
com especialistas, com sobreoferta de energia, pelo
menos, até 2006.

Se os benefícios proporcionados pelo horário
de verão são pequenos, senão inexistentes, o mesmo
não se pode afirmar a respeito dos seus custos. Na
realidade, já está comprovado que a medida em co
mento traz prejuízos à saúde humana, à economia e
transtornos para a vida dos cidadãos.

Os malefícios à saúde decorrem da alteração
do relógio biológico, a qual causa, entre outros pro
blemas, sonolência durante o dia, insônia à noite,
cansaço. Outro efeito nocivo da medida diz respeito
às dificuldades ocasionadas às transações econô
micas entre unidades da federação sujeitas ao horá
rio de verão e as demais. As empresas são forçadas
a alterar sua rotina operacional, o sistema de proces-

samento de dados e, ainda pior, ficam impossibilita
das de programar com antecedência os horários de
meios de transporte. Naturalmente, essas dificulda
des são sobremaneira aumentadas quando a medi
da é decretada sem anterioridade devida, o que,
diga-se de passagem, já ocorreu diversas vezes. A
obrigação de dirigir-se para o trabalho e para as es
colas na escuridão, além de representar maior risco
para a segurança das pessoas, constitui-se em tare
fa extremamente penosa.

Não é possível, Senhora Ministra, que tecno
cratas desprovidos do mínimo de sensibilidade so
cial continuem a impingir sacrifícios à sociedade e à
economia de muitos estados em nome de tão irrisó
ria quanto duvidosa redução do consumo de ener
gia elétrica. Chega! Os brasileiros já passam por di
ficuldades de sobra para ainda terem de suportar o
ônus do horário de verão apenas por um capricho
de quem não tem mandato popular para decidir so
bre suas vidas.

É de justiça acabar com uma medida iníqua
que vem sendo mantida apenas por usos e costu
mes. A sociedade clama pelo fim do horário de ve
rão em todo o território nacional. O parlamento
está sensível a esse reclamo popular e, tenho cer
teza, Senhora Ministra, que contaremos com o
apoio de VExa. para eliminar, de uma vez por to
das, com esta aberração que vem infelicitando o
País há décadas.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Luiz Bittencourt.

INDICAÇÃO N° 845, DE 2003
(Da Comissão de Segurança Pública e Combate ao

Crime Organizado, Violência e Narcotráfico)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, a ins
talação de uma delegacia da Polícia Fe
deral na conhecida região do grande
ABC, Estado de São Paulo.

Despacho:

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
Fruto de requerimento do Deputado Rubinelli,

aprovado por esta Comissão em 13 de agosto do cor
rente, sugerimos a esse Ministério a criação de uma
Delegacia da Polícia Federal na região do grande
ABC, Estado de São Paulo, dado o número relevante
de habitantes distribuídos entre os sete municípios
daquela região, bem como a disseminação do crime

--- ------- - ----------------------------
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organizado que afeta diretamente a desprotegida po- sões que envolveram os projetos de assentamento le-
pulação. vados a efeito no período de 1995 a 2002.

Justificação

Conforme justificativa apresentada pelo Deputado
Rubinelli, a região do grande ABC - SPé composta de
sete grandes municípios - São Caetano do Sul, Diade
ma, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Ribei
rão Pires e Rio Grande da Serra - ,contandocom aproxi
madamente quatro milhões de habitantes. A população,
por estar desprovida de serviço público de segurança à
altura da crescente demanda, tem sido castigada por
atos de bandidos de alta periculosidade, de que são
exemplo crimes de roubos, furtos, estupros, homicídios
e, sobretudo, do narcotráfico. Esse último, o maior e mais
temido pela indefesa sociedade dos grandes centros ur
banos, conforme atestam manchetes veiculadas nos
meios de comunicação, priva a população do legítimo di
reito à cidadania e a torna prisioneira em sua própria resi
dência.

O Deputado ressalta ainda que o fato ocorrido
com o filho do nosso Presidente da República na ci
dade de Santo André, embora pareça um caso isola
do, por se tratar de cidadão conhecido nacionalmen
te, e que permanece ainda na memória da população,
merece, no mínimo, uma melhor análise sobre este
pedido, cujo atendimento poderá minorar o problema
na referida região.

Finalmente, ao ressaltar a inquietação com a fal
ta de segurança, que envolve os habitantes da região,
onde o crime organizado vem atingindo dimensões
inimagináveis, reitero o pedido para, em favor da justi
ça social, determinar ao órgão competente o atendi
mento da merecida e necessária reivindicação.

Sala das Reuniões, 1 de setembrode 2003. 
Deputado Moroni Torgan, Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
1\10 17 DE 2003

(Do Sr. João Grandão - PT/MS)

Propõe a Fiscalização e Controle
dos assentamentos realizados em pro
gramas de reforma agrária entre os anos
de 1995 e 2002.

(À Comissão de Agricultura e Política
Rural)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

Senhor Presidente
Com base no art. 100, § 10

, combinado com os
arts. 60, inciso 11, e 61 do Regimento Interno, propo
nho a V. Exa que, ouvido o Plenário desta Comissão,
se digne adotar as medidas necessárias à realização
de ato de fiscalização e controle das ações e omis-

Justificação

Dados oficiais extraídos do Sistema de Informa
ção de Projetos de Assentamento e informações
constantes do Censo da Reforma Agrária,realizado
em 2002 por meio de convênio entre O Ministério do
Desenvolvimento Agrário, a Universidade de São Pa
ulo e o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura,
dão-nos conta de que a situação dos assentamentos
rurais dos programas de reforma agrária implementa
dos entre 1995 e 2002 é, para tristeza nossa, muito di
ferente daquela que, com tanto alarde, se apregoou.

Não se trata, aqui, de números, mesmo se con
testáveis aqLleles apresentados pelo governo anteri
or. Estamos nos referindo, à qualidade dos serviços
oferecidos nos assentamentos, porque dela depende
a viabilidade dos projetos e, de conseqüência, a me
lhoria das condições de vida dos trabalhadores as
sentados, direito que não lhes pode ser subtraído.

Infelizmente, a constatação a que se chegou é
que a qualidade dos assentamentos revelada pelo re
latório Censo 2002 desautoriza a propaganda do Go
verno FHC, uma vez que milhares de trabalhadores
foram reduzidos à condição de extrema pobreza, se
não à miserabilidade.

Dizer que em programas de assentamento não
basta dar terra, é dizer o óbvio ululante. Mas, assentar
sem oferecer o mínimo exigido em atividades de ser
viço equivale a dar somente terra. Aqui, o fulcro, o cer
ne da questão que nos leva a apresentar a presente
Proposta de Fiscalização e Controle.

Vejamos, de forma sucinta, os números que, a
nosso ver, são responsáveis pela falência da reforma
agrária no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Em um universo de, aproximadamente, 525 mil fa
mílias assentadas, são os seguintes os percentuais de
execução em relação a cada atividade/serviço oferecido:

Topografia, 53%; Programa de Desenvolvimen
to de Assentamento, 32%; Assistência Técnica, 47%;
Crédito de Apoio, 59%; Crédito Habitação, 43%;
Abastecimento/Água, 8%; Energia Elétrica, 12% a, fi
nalmente, Estrada, 19%

Os dados trazidos à colação mostram de maneira
clara e insofismável, a necessidade de se chegar ao fun
do do problema,.que não é somente político, como a al
guém poderia parecer, mas exclusivamente técnico.

Entendemos que o atual governo não pode e
não deve trilhar o mesmo caminho de ações e omis
sões condenáveis sob o ponto de vista da reforma
agrária.

Milhões de brasileiros, muitos sob lonas, todos
sob o guante da opressão social, aguardam a sHrie-
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Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003.
Pompeo de Mattos, Deputado Federal PDT/RS.

ção pela incompatibilidade e inadequa
ção financeira e orçamentária do Projeto
de Lei de Complementar n° 203/01.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
ao plenário.

Senhor presidente
Os deputados abaixo assinados, com base no

art. 58, § 1° e seguintes do Regimento Interno, recor
rem à apreciação em Plenário do Projeto de Lei com
plementar n° 203/2001 , pelas seguintes razões:

1. Não há conflito entre o PLP no
203/2001 e o Plano Plurianual, posto que
não contempla a utilização de recursos or
çamentário da União;

2. Não altera as principais destinações
dos recursos do FGTS, que visam a redu
ção do déficit habitacional;

3. Não viola a Lei de Responsabilidade
Fiscal;

Confirmadas a8
Não Conferem 8
Fora do Exercício ..
Repetidas 3
Ilegíveis ..
Retiradas -
TOTAL 79
MíNIMO 52
FALTAM -

dade do poder público para a outorga do direito seu,
inalienável, a uma vida, no mínimo, digna.

Pelos motivos expostos e pelos dados trazidos
à baila, contamos com o apoiamento dos nobres
pares, de forma que, fiscalizada e controlada a situ
ação dos assentamentos realizados no período de
clarado, possamos, tiradas as conclusões, estabe
lecer novos parâmetros para a execução de uma re
forma agrária que não distribua somente terras,
mas, faça do assentado um produtor de riquezas e
de dignidade.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado João Grandão - PT/MS

RECURSO N° 52, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Recorre contra apreciação termina
tiva da Comissão de Finanças e Tributa
ção, sobre o Projeto de Lei Complemen
tar n° 203/2001. Recorre ao Plenário, na
forma do art. 58, § 3°, combinado com o
art. 144, do Regimento Interno, contra pa
recer da Comissão de Finanças e Tributa-

Relatório de Verificação de Apoiamento

RECURSO N° 52/03

Proposição: REC-52/2003 =0> PAR-1 CFT
Autor da Proposição: POMPEO DE MATTOS
Data de Apresentação: 21/08/03
Ementa: Requer contra apreciação terminativa da COfTlissão de Finanças

e Tributação, sobre o Projeto de Lei Complementar nO
203/2001.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

Nome do Parlamentar Partido UF
...................._.._-_._ _--_._---_ _ -.-----_._ _•....._----_.-.._-_ _-_ _._..__.---

1 Adelor Vieira
2 Alceu Collares
3 Almir Sá
4- André Luiz
5 Antônio Carlos Biffi
6 Antonio Carlos Biscaia
7 Antonio Carlos Pannunzio
8 Ariosto Holanda
9 Arnon Bezerra

10 Augusto Nardes
11 Carlos Nader
12 Carlos Santana
13 Casara

PMDB
PDT
PL
PMDB
PT
PT
PSDB
PSDB
PSDB
PP
PFL
PT
PSDB

SC
RS
RR
RJ
MS
RJ
SP
CE
CE
RS
RJ
RJ
RO

--- ...._--_._.. ---_._ .. --_..•.__.-



14 Cezar Schirmer
15 Chico Alencar
16 Coriolano Sales
17 Daniel Almeida
18 Dilceu Sperafico
19 Dr. Francisco Gonçalves
20 Eduardo Cunha
21 Eduardo Gomes
22 Érico Ribeiro
23 Fernando de Fabinho
24 Fernando Gonçalves
25 Helenildo Ribeiro
26 Humberto Michiles
27 Iriny Lopes
28 Ivan Ranzblin
29 Jackson Barreto
30 Jandira Feghali
31 João Campos
32 João Grandão
33 João Mendes de Jesus
34 José Borba
35 José Carlos Araújo
36 José Carlos Elias
37 José Santana de Vasconcellos
38 Juíza Denise Frossard
39 Júlio Delgado
40 Luciana Genro

41 Luciano lica
42 Luiz Bittencourt
43 Luiz Sérgio
44 Luiza Erundina
45 Marcelino Fraga
46 Maria do Carmo Lara
47 Mário Negromonte
48 Mauro Passos
49 Milton Cardias
50 Nelson Meurer
51 Nelson Trad
52 Neucimar Fraga
53 Nilton Baiano
54 Nilton Capixaba
55 Osvaldo Biolchi
56 Paulo Feijó
57 Paulo Rubem Santiago
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PMDB RS
PT RJ
PFL BA
PCdoB BA
PP PR

PTB MG
PP RJ
PSDB TO
PP RS
PFL SA
PTS RJ
PSDB AL
PL AM

PT ES
PP SC
PTS SE
PCdoS RJ
PSDB GO
PT MS
PSL RJ
PMDS PR
PFL BA
PTB ES
PL MG
PSDB RJ
PPS MG
PT RS
PT SP
PMDB GO
PT RJ
PSB SP
PMDB ES
PT MG
PP BA
PT SC
PTS RS
PP PR
PMDB MS
PL ES
PP E5
PTS RO
PMD8 RS
PSDB RJ

PT PE
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59 Professor Irapuan Teixeira

60 Rafael Guerra
61 Ricardo Barros

62 Roberto Brant
63 Rogério Silva

64 Ronaldo Vasconcellos
65 Simão Sessim
66 Wagner Lago

67 Wasny de Roure
68 Zonta

Assinaturas que Não Conferem

PRONA

PSDB
PP

PFL
PPS
PTS
PP
PDT
PT
PP

SP

MG
PR
MG
MT
MG
RJ
MA
DF
se

...,•.•...~ "., ~ , - -" , ,..•.- ,•.•.•.., - _ ·'· ·0·.·.·.·.· ••• , ,· .o ..

Nome do Parlamentar

1 Edmar Moreira

2 Enio Tatico
3 Gonzaga Mota
4 José Militão

5 José Rajão
6 Mário Heringer

7 Neiva Moreira
8 Zé Geraldo

Assinaturas Repetidas

Partido

PL
PTS
PSOB
PTB

PSOB
POT
por
PT

UF

MG
GO
CE

MG

DF
MG
MA

PA

r

..................................." -.- __ _ _ .....-....... ~ _--- ......-- _ """""' _ .........

Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas

1 Carlos Nader
2 Luiz Sérgio

3 Pompeo de Mattos

PFL
PT

POT

RJ
RJ
RS

1
1

1
••.•.•-•.•~- •.•-••• ··.···-·-······-·-··· •••-.····~·.-.· r ·_·.· -····.- ~.•••.• ' ~ .••.•.•.•~ _._ _•.•-.-.-.-.~ ~.~-~-.-~••.•••.•-••- ' ' ' '•••.•'.' -.-.- -..",'.- - '•.•.•'•••.•••.•- ••~- - - ~ ...
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Confirmadas 53
Não Conferem 1
Fora do Exercício -
Repetidas -
Ilegíveis -
Retiradas -
TOTAL 54
MíNIMO O
FALTAM -

Ofício n° 170 /2003

Brasilia, 25 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 o Recurso

Contra parecer terminativo de comissão (Art. 132, §
2° c/c art. 144, caput, RICO) do Senhor Deputado
Pompeo de Mattos e outros, que "Recorre contra
apreciação terminativa da Comissão de Finanças e
Tributação, sobre o Projeto de Lei Complementar n°
203/2001", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

68 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas;
3 assinaturas repetidas.
AtenQiosamente, - Ruthier de Sousa Silva, Chefe.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

RECURSO N° 55, DE 2003
(Do Sr. Júlio Cesar)

Recorre ao Plenário, na forma do art.
58, § 3° comi:>inado com o art. 144, do Re
gimento Interno, contra parecer da Comis
são de Finanças e Tributação pela incom
patibilidade e inadequação financeira e or
çamentária do Projeto de Lei n° 7.513/03.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
Ao Plenário.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 58, § 1°, do Regimento

Interno, vimos recorrer contra o parecer da Comissão
de Finanças e Tributação que concluiu pela inadequa
ção financeira e orçamentária do Projeto de Lei n°
7.513, de 2003, que "Autoriza a criação do Fundo de
apoio à Cultura da Carnaúba, Funcarnaúba, e dá ou
tras providências", solicitando sua apreciação prel!imi
nar em Plenário, nos termos regimentais.

Sala das Sessões, 27 agosto de de 200:3. 
Deputado Júlio César.

Nome do Parlamentar

1 Adauto Pereira
2 Alberto Fraga

3 Antonio Carios Pannunzio
4 Armando Monteiro
5 Átila Lins

6 Carlos Dunga

7 Carlos Nader
8 Celcita Pinheiro

9 Costa Ferreira

Partido

PFL

PMD8
PSDB
PTB

PPS
PTB
PFL
PFL

PFL

UF

P8
DF

SP
PE
AM
PB
RJ
MT
MA
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10 Eduardo SClarra
11 Elimar Máximo Damasceno

12 Fábio Souto
13 Fátima Bezerra

14 Félix Mendonça

15 Helena Silva

16 João AJmeida

17 João Castelo

18 João Fontes

19 João Leão

20 José Carlos Aleluia

21 José Linhares

22 José Múcío Monteiro
23 Júlio Cesar

24 Kelly Moraes

25 Leonardo Picciani

26 Luiz Carlos Hauly

27 Lupércio Ramos
28 Manato

29 Marcelo Guimarães Filho

30 Moraes Souza
31 Moram Torgan
32 Murilo Zauith

33 Níce Lobão

34 Nilton Baiano

35 Onyx Lorenzoni

36 Osvaldo Biolchi
37 Pastor Frankembergen

38 Paulo Magalhães
39 Pedro Irujo

40 Philemon Rodrigues

41 Roberto Magalhães

42 Ronaldo Caiado

43 Ronivon Santiago

44 Sandes Júnior

45 Sandra Rosado

46 Sebasttão Madeira
47 Simão Sessim

48 Simplicio Mário

49 Suely Campos
50 Walter Pinheiro

51 Wasny de Roure
52 Yeda Crusius
53 Zonta

Assinaturas que Não Conferem

Nome do Parlamentar

1 Maria Lucia

PFL

PRONA

PFL
PT

PT8

PL

PSDB

PSDB
PT

PL

PFL

PP

PT8

PFL

PT8

PMDB

PSOB

PPS

PDT

PFL

PMD8
PFL
PFL

PFL

PP

PFL

PMDB

PT8

PFL

PFL
PTB

PTB

PFL

PP
PP
PMDB

PSDB
PP

PT
PP
PT
PT
PSDB
PP

Partido

PMDB

PR
SP
BA
RN

BA
SE
BA
MA

SE
BA
BA
CE

PE
PI

RS

RJ

PR
AM

ES

BA
PI

CE
MS

MA

ES

RS
RS

RR

BA
BA
PB
PE

GO

AC

GO
RN
MA

RJ
PI

RR
BA
DF

RS

se

UF

RJ
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Ofício nO 181 /2003

Brasília, 1 de setembro 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 o Recurso do

Senhor Deputado Júlio Cesar e outros, que "Recorre
ao plenário contra o parecer da Comissão de Finan
ças e Tributação que concluiu pela inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei n°
7.513/03", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

53 assinaturas confirmadas;
1 assinatura não confirmada.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

RECURSO N° 56, DE 2003
(Do Sr. Álvaro Dias)

Recorre, nos termos do art. 95, § 8°,
do Regimento Interno, contra Decisão da
Presidência em questão de ordem formu
lada na sessão plenária de 27 de agosto
do corrente ano, que manteve sua deci
são quanto à prejudicialidade dos desta
ques nOs 1, 1-A, 7, 8, 9 e 14 oferecidos à
Proposta de Emenda à Constituição n°
40, de 2003 (Reforma da Previdência),
sob a alegação de que, uma vez acata
dos, infringiriam preceito constitucional
que exige a apreciação da matéria em
dois turnos, e aprovação de 3/5 em am
bos os turnos.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, nos termos do
art. 95, § 8°, do Regimentolntemo.
Publique-se.

Autor: Álvaro Dias
Partido/UF: PMDB-RN
Apoiamentos: Arnaldo Faria de Sá (PPB-SP)
DR. PINOTTI (PMDB-SP)
N°Questão 175
Data-Hora Legislatura: 27-8-200300:0052
Presidente da Sessão, João Paulo Cunha (PT-SP)

Ouinta-feira 11 45577

Ementa

Questiona decisão da Presidência sobre a pre
judicialidade dos destaques nOs 1, 1-A, 7,8,9 e 14
oferecidos à Propostade Emenda à Constituição n°
40, de 2003 (Reforma da Previdência), sob a alega
çãode que, uma vez acatados, infringiriam preceito
constitucional que exige a apreciação da matéria em
dois turnos, e aprovação de 3/5 em ambos os turnos;
entende que todos os procedimentos adotados no pri
meiro turno devotação poderiam ser repetidos no se
gundo, inclusive com relaçãoa apresentação de des
taques; solicita que a Presidência reveja sua decisão.

Texto da Questão deOrdern,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e
da constante da Ordem do Dia.

Item 1

Proposta de Emenda à Constituição n° 40-C, de
2003, do Poder ExecutiVo. Votação, em segundo tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição n° 40-C,
de 2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149
e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do §
3° do art. 142 e § 1° do art. 201 da Constituição Fede
ral e dispositivos da Emenda Constitucional n° 20, de
15 de dezembro de 1998, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Mesa deixa de acolher, por estarem em desacordo
com o Regimehto, os seguintes destaques: Destaque
n° 1, da bancada do PDT; Destaque nO 8, do Deputa
do Onyx Lorenzoni; Destaque n° 1-A, do Deputado Or.
Pinotti; Destaque n° 7, dóDeputado Dr. Pinotti; Desta
que n° 14, doDeputado Or. Pinotti; Destaque n° 9, do
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Todos esses desta
ques infringem dispositivo da Constituição Federal,
pois, caso fossem acatados, não permitiriam a vota
ção em 2 turnos. Portanto, por infringirem o dispositi
vo regimental e o art. 60, § 2°, da Constituição Fede
ral, esses destaques deixam de ser acatados pela
Mesa.

O SR. ÁLVARO DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT-RN. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, há algum tempo estudo o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, tendo recorrido
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até ao Regimento comentado pelo professor Mozart
Foschete, consultor da Casa, e não encontrei em ne
nhum artigo desse diploma observação que enseje a
rejeição do destaque apresentado pela bancada do
PDT. Pelo contrário, Os arts. 161 e 162, que discipli
nam a apresentação de destaques, foram respeita
dos, e os arts. 148 e 149, que dispõem sobre os tur
nos a que estão sujeitas as proposições, não distin
guem em nada o primeiro do segundo turno. Todas as
medidas que podem ser tomadas no primeiro turno
podem também existir no segundo, assim como o en
caminhamento, a discussão, a votação, a apresenta
ção de destaques. Pedimos, portanto, que a Mesa re
veja sua posição e acate o destaque do Partido De
mocrático Trabalhista. Há pouco tempo foi citado por
um colega Parlamentar o acordo feito entre os diver
sos partidos. A esse respeito, esclareço que a delibe
ração do PDT a favor do destaque apresentado pela
bancada foi tomada no Rio de Janeiro, em convenção
na qual estavam representados todos os Estados bra
sileiros. Além do mais, Sr. Presidente, o art. 95, § 8° e
9°, do Regimento Interno, permite ao Plenário, em
conjunto, e a qualquer colega Parlamentar discordar
de decisões da Mesa. Eu votei em V. Exapara Presi
dente da Câmara dos Deputados e o faria novamente,
com muito prazer, se V. Exa fosse candidato, porque
tem competência e capacidade de sobra para presidir
a instituição. Mas nada me impede de discordar de
mocraticamente das posições que V.~ assume. Por
isso, peço a V. Exaque respeite o disposto no art. 95, §
8° e 9°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, após verificar que temos o apoiamento de mais
de um terço dos Parlamentares presentes à sessão e
que, portanto, a questão de ordem do PDT tem efeito
suspensivo sobre a presente discussão da matéria
encaminhada para ser votada em segundo turno.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.·Presiden
te, peço a palavra para aditar questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra, para aditar questão de ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, até
porque um dos destaques que V Exaconsidera preju
dicado é de minha autoria. Antes da contradita, devo
dizer que discordo, respeitosamente, da interpreta
ção de V. Exa, porque o primeiro e o segundo turnos
são autônomos. A única diferença existente,· regimen
talmente falando, é que neste não podem ser ofereci
das emendas aglutinativas, que promovam acréscimo
ou alteração de texto. Mas destaques supressivos
está muito claro que o Regimento Interno permite, e

inclusive medeia entre os dois o prazo de 5 sessões,
justamente com esse objetivo, para que se verifique,
após a votação no 1° turno, o que ficou inserido no tex
to e o objetivo do 2° turno. Logicamente, não podere
mos alterar por meio de destaques a votação entre os
dois turnos de votação, mas poderemos suprimir. O
Regimento Interno permite supressão. Portanto, po
dem ser apresentadas mudanças relativas à parida
de, que está dúbia, à integralidade e ao pedágio. Sr.
Presidente, respeitosamente, peço a V. Exa que me
permita recorrer da sua decisão. E, após a contradita,
depois de sua manifestação, verifique se há apoio de
um terço do Plenário para, que haja efeito suspensivo
da decisão de V. Exa.

O SR. DR. PINOTTI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem. O SR.
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem VExa. a pa
lavra, autor de um dos destaques.

O SR. DR. PINOTTI (PMDB-SP. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
autor da maioria dos destaques suprimidos por V.~
Vou me basear nos artigos 161,162, 148 e 95, § 8° e
9°, do Regimento Interno para formulara questão de
ordem. Todos os meus destaques são supressivos,
portanto, absolutamente permitidos no segundo tur
no. Referem-se ao fim da gestão única, pedido das
universidades públicas, que querem gerir seus própri
os fundos sem prejuízo ao erário, à contribuição defi
nida que tiramos do texto, prejudicial, no sentido de
que permaneça beneficio definido, e ao subteto, com
emenda muito parecida à do PDT, no sentido de que
não haja subteto ligado ao salário do Governador,
mas ao do Magistrado. De tal forma, que peço a V.
Exa, Sr. Presidente, que reveja, respeitosamente, mi
nhas emendas, que vão no sentido de aprimorar. Não
há emenda contestatória, apenas de aprimoramento
da versão apresentada pelo ilustríssimo Deputado
José Pimentel. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. ~ a palavra.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
minha contradita vai diretamente ao destaque feito
pela bancada do PDT, mas se estenderá, em sua ar
gumentação, aos demais destaques aventados pelo
Deputado Dr. Pinotti. O Regimento Interno da Câmara
dos Deputados é muito claro:

"Art. 162. Em relação aos destaques,
serão obedecidas as seguintes normas:

(...)

_.~._------_ ..-~~~~-
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IV - não será permitido destaque de ex
pressão cuja retirada inverta o sentido da pro
posição ou a modifique substancialmente;

(... )"
Sr. Presidente, apenas a título de exemplo, an

tes de adentrar ao exame da questão, imaginemos
uma lei que dissesse "Não pise na grama" e fosse fei
to destaque supressivo da palavra "não". Ficaria apro
vado "Pise na grama". Esse destaque estaria alteran
do o mérito na substância, aquilo que foi colocado.
Pois bem, o que faz a bancada do por? No seu des
taque, suprime a expressão "do Governador" até
"subsídio". E, ao fazer essa supressão, estabelece o
subteto dos Desembargadores dos Estados valendo
para os Poderes Legislativo e Executivo. Está, portan
to, com essa supressão, não suprimindo osubteto,
mas mudando-o, que é para o Executivo o do Gover
nador e para o Legislativo o do Deputados. Está alte
rando o mérito coma supressão. Isto, claramente, vio
la o Regimento Interno. Não bastasse isso, o art. 6° §
2° da Constituição, prescreve, como bem salientou V.
Ex", que qualquer propositura tem de ser aprovada
em 2 turnos de discUSsão e votação. Se, eventual
mente, a Casa aprovasse aqui este subteto dos de~

sembargadores para o Executivo e para o Legislativo,
haveria apenas uma únicavotação, colocando, clara
mente, em inconstitucionalidade, a decisão. Assim,
Sr.. Presidente, a decisão de V. Ex" foi rigorosamente
acertada. Há óbice regimental e constitucional que
impedem, como bem disse V. Exa, a aceitação do que
foi aqui questionado.

O SR.POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exaa palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
colega trouxe fato novo. S. Exa invocou o art. 162, in
ciso IV, do Regimento

Interno:

"Art. 162. Em relação aos destaques,
serão obedecidas as seguintes normas:

(... )
IV - não será permitido destaque de

expressão cuja retirada inverta o sentido da
proposição ou a modifique substancialmente;

(...)"

Primeiro, Sr. Presidente, não inverte - absoluta
mente, não inverte, define -, nem o altera substanci-

almente. Aliás, ao contrário, devolve o projeto à ori
gem, porque assim veio do Executivo. A Casa equivo
cadamente subverteu a intenção do Executivo. Nós é
que mudamos o projeto aqui. Estamos querendo de
volver o projeto ao texto original do Executivo. Então,
essa expressão está equivocada. O que estamos ten
tando fazer éuma correção. Sr. Presidente, ademais,
dois aspectos V. Exa tem de nos explicar. Primeiro,
para que serve o segundo turno? Só para dizer
amém? Se for só para dizeramém não é preciso nos
reunirmos. O primeiro turno pode tudo; o segundo tur
no pode tudo o que o primeiro turno pode, ou seja,
pode tudo também e mais. V. Exa precisa dizer clara
mente o dispositivo legal que está invocando para não
aceitar o destaque do POr. Precisamos deste escla
recimento para dar os encaminhamentos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
vou me escorar na contradita do Deputado José Edu
ardo Cardozó. Peço a atenção do Plenário: estamos
votando matéria constitucional. Tomarei como espe
que para sustentar o indeferimento das questões de
ordem, essencialmente, o § 2°doart. 6° da Constitui
ção Federal, absolutamente transparente e cristalino.

O SR. ÁLVARO DIAS- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exaapalavra.

O SR.ÁLVARO DIAS (PDT - RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 60, §
2°, é a favor do nosso destaque.

O SR.PRESII;>ENTE (João Paulo Cunha) - Dei
xe-me concluir, Deputado Álvaro Dias. Estamos tra
tando de matéria constitucional, passível, portanto,
de qualquer ação e questionamento, caso não seja
cumprido não somente o Regimento Interno, mas es
sencialmentéaquiJoque se sobrepõe a ele, a Consti
tuição.

"Art. 60 (...)
§ 2° A proposta será discutida e vota

da em cada Casa do Congresso Nacional,
em 2 turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos - ambos o quê? Ambos
os turnos -, três quintos dos votos dos res
pectivos membros. O destaque do PDT diz
que para o Poder Executivo o percentual se
ria em relação à remuneração de Governa
dor, para o Legislativo, em relação à de De
putados .Estaduais, e para o Judiciário, em
relação à de Desembargador. Isso foi apro-
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vado no primeiro turno pelo Plenário. O des
taque do p~)T quer, com todo o respeito,
Deputado Alvaro Dias, e aproveito para
agradecer a V. Exa as palavras, retirar a cor
respondência do teto do Governador ao Po
der Executivo e do Deputado ao Poder Le
gislativo, vinculando ambos ao Poder Judi
ciário. Se admitirmos esta matéria teremos
novo teto votado somente em um turno, que
é o de hoje. (Palmas prolongadas.) A Cons
tituição garante os 2 turnos, e ambos exi
gem os três quintos exatamente para confir
mar o que o Plenário disse no primeiro. Por
isso, indefiro a questão de ordem de V. Exa

,

sustento a decisão da Mesa de que esses
destaques não podem prosperar e utilizo o
mesmo exemplo do destaque do PDT para
explicar ao Plenário os outros destaques. O
destaque do Deputado Onyx Lorenzoni su
gere a supressão da palavra "Executivo"
constante do § 5° do art. 40 da proposta. O
que diz esse artigo? O que aprovamos foi
uma única lei que instituirá a previdência
complementar. Se aceitarmos o destaque
do Deputado Onyx Lorenzoni, estaremos in
troduzindo um novo mecanismo, que é a
exigência de 3 leis distintas, e se admitirmos
isso não teremos votado esse dispositivo
em 2 turnos. O mesmo vale para o destaque
do Deputado Dr. Pinotti, que muito bem lem
brou que um dos seus destaques é seme
lhante ao do PDl. O outro destaque exige
que a previdência complementar funcione
somente na modalidade de contribuição de
finida; ao suprimir a expressão, introduz
uma outra modalidade. Portanto, teríamos
uma outra modalidade votada em um só tur
no, desrespeitando a Constituição. O outro
destaque, que introduz no primeiro turno
que a previdência complementar funcione
somente na contribuição definida, é igual. E,
por fim, a unidade gestora única do regime
próprio de Previdência. Admitindo o desta
que do Deputado Dr. Pinotti, admitiríamos 3
unidades de gestoras distintas. Todos os
destaques são contraditórios ao preceito
constitucional, de tal forma que a Mesa in
defere as questões de ordem e mantém a
decisão de não acatar os destaques, com
todo o respeito aos proponentes. Vamos dar
prosseguitl)ento, antes, porém, ouvindo o
Deputado Alvaro Dias.

o SR. ÁLVARO DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. ~ a palavra.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT - RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sabemos
quey. Exa havia negado, a Mesa havia negado, mas
pedimos um recurso ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu sei.
O SR. ÁLVARO DIAS - Estamos recorrendo da

decisão de V. Exa , discordando dela, até porque, mais
uma vez, V. Exa se equivoca. Ao Presidente da Câma
ra dos Deputados cabe interpretar o Regimento Inter
no e não a Constituição. V. Exa não respondeu a inda
gação ~ue fizemos a respeito de qual dispositivo regi
mental Impede que o destaque do PDT seja votado. V.
~~a citou, inclusive, o art. 60, § 2° da Constituição, que
Inamos usar a nosso favor, pois corrobora com o nos
so pensamento. Queríamos, então, que V. Exa colo
c~s.se o recurso, pois temos mais de um terço do Ple
nan? e, portanto, o mesmo vai ter efeito suspensivo.
Pedimos votação nominal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, à primeira parte da questão de ordem de V.
Exa , evidentemente, vou dar conseqüência, que é
consultar o Plenário - não tenho dúvida alguma. Mas
só permiti a questão de ordem de V. Exa porque o pe
dido de questão de ordem tem base regimental. E
guestão de ordem com base regimental, Deputado
Alvaro Dias, diz o seguinte:

"Art. 95. Considera-se questão de ordem toda
dúvida sobre a interpretação deste regimento, na sua
prática exclusiva ou relacionada com a Constituição
Federal". Então, estou absolutamente amparado, e V.
Exa . pode ficar tranqüilo. Vou consultar o Plenário so
bre o efeito suspensivo. Antes, porém, vou dar a pala
vra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
também gostaria de ter a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ (PTS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a autorização de V. Exa para fazer encaminha
mento do recurso antes de V. Exa aferir, porque isso
vai permitir que tenhamos os apoiamentos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pois não.

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



O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
quero deixar isso registrado nos Anais desta Casa,
porque haverá conseqüências. Quero que alguém,
em sã consciência, diga-me onde está na Constitui
ção Federal que V.~ não deve aceitar um destaque.
A apresentação de um destaque não significa que ele
será aprovado. Ele será submetido à apreciação. Diz
o § 2° do art. 60 da Constituição Federal:

"A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver; em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros:'

Sr. Presidente, não.estaní0s pedindo para que
V.Exaaproveo destaque. Pedil1lospara que V. Exa o
receba e o submeta à apreciação soberana da Câ
mara dos Deputados, e é isso o que V. Exa não está
fazendo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Isso eu vou fazer.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.~ a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha ques
tão de ordem é lTluito simples, está embasada no Re
gimento e também na sensibilidade de V. ~ Tere
mos a verificação de apoiamento ao recurso proposto
pelo PDT. Sabemos que no plenário não tem apenas
Parlamentares. Aqui estão funcibnários, assessores e
ex-Deputados. Então, peço a V. Exaou que a verifica
ção seja nominal, no painel, ou que V. Exaapure, pe
dindo inicialmente para quem for favorável levantar a
mão,fazendo uma contagem, e para quem for contrá
rio também se manifestar. Caso contrário, quem não
se manifestar estaria votando de um jeito e não sabe-

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Ouinta-feira 11 45581

O SR. ARNALDO FARIA DESÃ - Sr. Presiden- sistente, pois a persistência é uma virtude dos bons
te, eu peço... homens.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. POMPEO DE MATTOS - E eu sou.
Aguarde um minuto, Deputado Arnaldo Faria de Sá. O O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Deputado Púmpeo de Mattos deseja fazer umaques- Agora, ninguém seria louco, nem nesta nem nas le-
tão de ordem. gislaturas anteriores, de fazer um Regimento Interno

O SR. POMPEO DE MAnOS - Sr. Presidente, que confrontasse a Constituição Federal. A ordem pri-
V.Exa concedeu a palavra, primeiro, ao Deputado meira de funcionamento da Casa é a Constituição Fe-
Arnaldo Faria de Sá. Então, vou ouvi-lo, depois eu deraL (Palmas.) O Regimento Interno da Câmara dos
gostaria de falar. Deputados não pode afrontar a ConstitUição Federal

- nem o Regirnentú e nem outra lei. Aliás, diga-se de
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - passagem, que a nossa Constituição tem capítulo in-

Não. O Deputado Arnaldo Faria de Sá quer fazer en- teiro que trata do Processo Legislativo. A questão de
caminhamento para consultar o Plenário sobre o efei- <?rdem de V. Exaé superada; é a mesma do Deputado
to suspensivo. V. Exa tem a palavra. Alvaro Dias.

O SR. POMPEO·DEMAnOS (PDT - RS. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, pode até ser teimosia, eu diria até mesmo per
sistência, mas o que queremos com esta questão de
ordem é dizer que estamos numa Casa onde interpre
tamos o Regimento Interno, e V. Ex", Sr. Presidente,
busca na Constituição Federal amparo para matar o
Regimentó Interno da Casa. Quem interpreta a Cons
tituiçãoFederal é o Supremo Tribunal Federal. Se ti
vermos dúvida, vamos buscar no Supremo Tribunal
Federal o amparo necessário para entendê-Ia e inter
pretá-Ia. V. Exa, Sr. Presidente, tem que interpretar o
Regimento Interno. Quero que V. Exa diga, até para
que fique gravado nos.Anais desta Casa, qual o dis
positivo legal do Regimento Interno da Casa, não da
Constituição Federal, qUe não permite V. Exaaceitar o
destaque que o PDT está apresentando. Porque, Sr.
Presidente, esta é uma questão interna corporis, não
é Uma questão em que se está impondo dúvidas so
bre a Constituição Federal, são dúvidas internas, O
Regimentô Interno eque tem de regular essa ques
tão. Entãb, querernos que V. Exa ...

O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Pri
meiro...

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
gostaria de concluir.

a SR. ROBSON TUMA - Quero contraditar o
Deputado Pompeo de Mattos, Sr. Presidente.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Queremos que
V. Ex", St Presidente, decline o artigo do Regimento
Interrioexatamente para que possamos buscar o re
médio jurídico necessário para combater. Se V. ~
não nos der o indicativo do Regimento Interno, ficare
mos à mércê do poder pleno e potenciário do Presi
dente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

aSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Pompeo de Mattos, V. Exadeve continuar per-
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ríamos distinguir quem é Deputado, quem é funcioná
rio e quem é assessor.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Entendi a preocupação de V. Exa , e ela será res
peitada.

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Présidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
para dar uma informação. Nosso Líder, Neiva Moreira
teve a preocupação...

O SR. DR. PINOTTI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. ALCEU COLLARES - Mas S. Exa pode
formular uma questão de ordem dentro da minha
questão de ordem? Ou eu faço primeiro e depois S.
Exa faz? Um de nós vai ficar atrapalhado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V.
Exa tem assegurada a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES - O nosso Líder fa
lou com o Dr. Mozart, consultou-o duas ou três vezes.
Ele foi orientado sobre esse texto que consta do re
querimento para pedido de destaque destinado à su
pressão. Lamentavelmente, depois das pressões so
fridas, nosso eminente assessor, respeitado por to
dos nós, alterou sua posição e atendeu à demanda do
Presidente João Paulo Cunha e do PT, que têm medo
de que o Plenário possa efetivamente receber no mé
rito o nosso destaque para eliminar... (Confusão no
plenário).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alceu Collares, em primeiro lugar, V. Exa deve
ria ter respeito por uma pessoa que assessora a Casa
por várias décadas, inclusive assessorou Presidentes
das mais diversas colorações partidárias. (Interven
ções simultâneas ininteligíveis)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
segundo lugar, V. Exa e o Plenário têm que saber que
a responsabilidade da análise das questões de ordem
é do Presidente, não da assessoria. (Palmas.) O Pre
sidente tem de respondê-Ias e arcar com as suas res
ponsabilidades. O Deputado Luiz Eduardo Maga
lhães, em 18 de junho de 1996, ao indeferir desta
ques de votação em separado com absoluta corres
pondência com o que estamos vivendo hoje, disse: "A
proposta de emenda à Constituição deve ser aprova
da em dois turnos de votação. A retirada das expres
sões, objeto de destaques, implicaria na ampliação
do sentido do texto aprovado em primeiro turno, pro-

----------- - - -------------- -------

duzíndo um dispositivo inédito, não aprovado em pri
meira votação." (palmas.)

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exaa palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS ( PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reza o
art. 95 do Regimento Interno:

"Art. 95. Considera-se questão de or
dem toda dúvida sobre a interpretação des
te regimento, na sua prática exclusiva ou re
lacionada com a Constituição Federal.

(...)
§ 2° Nenhum Deputado poderá exce

der o prazo de três minutos para formular
questão de ordem, nem falar sobre a mes
ma mais de uma vez."

Sr. Presidente, está-se repetindo questão de or
dem. Eu apelo a V. Exa, um Presidente equilibrado,
que mantenha o Regimento e coloque em votação o
recurso para não assistirmos aos artifícios de quem
deseja aparecer na mídia. (Palmas.) Temos que cum
prir a nossa obrigação e o Regimento Interno.

O SR. DR. PINOTTI-Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. DA. PINOTTI (PMDB - SP. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
questão de ordem que faço fundamenta-se no § 2° do
art. 60 do Regimento Interno. Desculpe-me a insistên
cia, mas tenho a impressão de que a Mesa está co
metendo um equívoco: V. Exa está interpretando os
destaques supressivos, apesar de eles serem desta
ques supressivos. Se se trata de destaques supressi
vos, eles cabem. Se na interpretação e discussão dos
destaques supressivos V. Exa e os demais Deputados
entenderem que eles são anticonstitucionais, demo
craticamente eles serão derrubados. No entanto o
que está acontecendo neste momento é que V. Exa

está interpretando o destaque supressivo, está jul
gando-o e, com isso, impedindo que ele seja discutido
democraticamente. Perdoe-me a insistência nesta
questão de ordem. Muito obrigado.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exaa palavra.



O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~S e
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O SR. ROBSONTUMA (PFL - SP. Pela ordem. destaque e fez apresentação no sentido de que se
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, formulei mantivesse o subteto. Dissemos ao PDT que inclusive
questão de ordem a V. Exa, e considerei, inclusiv~, o apoiaríamos o recurso que ele viesse a apresentar
acordo dos Líderes - quebrado pelo PDT -, que Im- em razão de decisão eventualmente contrária de V.
possibilitou vários partidos desta Casa, que tinham Exa. Portanto, se houver recurso, o PFL vai apoiar a
outras preocupações, de apresentarem destaques proposta do PDI. Em que pese não divergir no mérito
de votação em separado. Naquele momento, V. Exa - até porque ouvi o funcionário a que V Exase refere,
decidiu. Houve as ditas e as contraditas. As contradi- Dr. Mozart, em quem confio de forma ilimitada -, ire-
tas foram, inclusive, aditadas pelos autores dos re- mos politicamente apoiar o recurso do PDT. (Palmas.)
querimentos.·V. Exa·manteve a decisão. O Deputad? V. Exa·pode ter razão e parece estar do lado da boa
Arnaldo Faria de Sá, inclusive, já pediu para encaml- técnica nessa decisão, mas não me parece ser tão
nhar a votação da matéria, que estamos repetida - segura a sua posição quando - aliás, defendendo
mente discutindo, que é o recurso em Plenário. Sr. uma tese correta sob o ponto de vista político - nega
Presidente, sendo matéria vencida, solicito a V. Ex

a
a questão de ordem levantada pelo Vice-Líder do

que seja posto em votação o recurso, para que não PFL, Deputado Onyx Lorenzoni. V. Exa ou qualquer
fiquemos mais 2,3,4 horas discutindo matérias já de- Deputado ou qualquer pessóaque leia o texto do pri-
cididas por V. Ex

a
. meiro turno vai entender que, equivocadamente ou

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V. não, dissemos que o subteto no Município seria o do
Ex

a
tem razão, vou dar prosseguimento. Prefeito, se fosse inferior ao do Ministro do Supremo.

OSR. JOSE CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden- Então, o que aprovamos aqui, involuntariamente, foi
te, peço a palavra pela ordem. que o salário do Prefeito _ o que ninguém apóia, mas

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem foi aprovado, porque está no texto -, poderia ser supe-
V. Ex<' a palavra. rior ao do Ministro do Supremo. Portanto, estamos di-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. ante de um problema técnico incontornável da forma
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como V. Ex<' abordou .. Não quero trazer a polêmica,
como V. Exa sabe, o PFL, no primeiro turno, para con- mas, da mesma maneira que pode haver segurança e
seguir avanços no texto particularmente com relação robustez na decisão da Mesa em relação aos outros
à transição, à permanência no cargo e à questão das destaques, em relação a essa questão de ordem, até
pensões das viúvas e dos órfãos -, fez acordo com a para resguardar futuras decisões, proponho-me,
base dó Governo de que não apresentaria destaque como Líder, a apoiar qualquer iniciativa que dê respal-
de bancada no segundo turno. Estamos honrando do à decisão que a Comissão tomou, que não tem po-
nossó acordo em que V. Exa foi o grande avalista, deres para mudar decisão do Plenário, porque o Ple-
como sempre fazemos, o que não significa que não nário erradamente decidiu que os Prefeitos não ti-
tenhamos vontade de apresentar destaques. Entendo nham teto. Isso foi o que decidimos, e a Comissão não
que existiriam motivos para que destaques fossem pode mudar. Nós podemos mudar. Sou favorável a
apresentados. Quando tomamos conhecimento de que se tenha o teto. Acho fundamental a lealdade que
que o PDT apresentaria um destaque no sentido de este Líder tem com a Mesa, e esta, para com o Líder.
estabelecer umteto único nos Estados, teto esse que O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
deveria ser o do Desembargador, imediatamente dis- Essa questão já está ultrapassada.
semos ao Líder do PDT, Deputado Neiva Moreira, que O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Vou
apoiaríamos o seu destaque. Posteriormente toma-fazera consulta ao Plenário sobre o efeito suspensivo
mos conhecimento de que o destaque tinha o objetivo solicitado pelo Deputado Álvaro. Dias, com a colabo-
de contornar dificuldades apresentadas. Por orienta- ração do Deputado Enio Bacci. Solicito aos Deputa-
ção inclusive da Secretaria daMesa, o destaque seria dos que queiram dar o apoiamento a este pedido que
alteradp, para, de forma ampliada, retirar a existência se manifestem. Antes, porém,. concederei a palavra
do subteto. Imediatamente dissemos à Liderança do ao Deputado Arnaldo Faria de Sá,· que vai pedir ao
PDT que seria difícil para0 PFL aceitar a inexistência Plenário o apoiamento.
desubteto. Aceitávamos a existência de um único
subteto mas não aceitávamos a sua inexistência. De
pois tomamos conhecimento de que o PDT alterou o
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Srs. Parlamentares, esta é uma casa política. A in
terpretação da Constituição tem que ser feita pelo
Supremo Tribunal Federal, que é onde ocorre a in
terpretação no aspecto jurídico. Esta é uma casa
política, então, politicamente, esta Casa tem que
tomar uma posição. Logo após a votação o primeiro
turno, pelos quatro cantos da Casa e nos vários
Estados, foi dito que iria ser aposentado um DVS
para resolver a questão dos policiais civis e a dos
agentes do FISCO de todos os Estados. Somos
Parlamentares do Congresso Nacional. Cada um
eleito pelo seu Estado, onde, quase todos foram
procurados pelos policiais civis e pelos agentes do
FISCO. Muitos estão perambulando por aqui, na
certeza de que encontrariam uma decisão política
nesta Casa. Eles podem até perder, mas querem a
votação do destaque de votação em separado.
Desde antes do encerramento da votação do pri
meiro turno, sabíamos que havia grande preocupa
ção de que, na votação do segundo turno, não hou
vesse nenhum DVS. O Deputado que me antece
deu já apresentou todas os argumentos regimenta
is. Na verdade, Sr. Presidente, temos agora que dar
uma resposta política. E qual é a resposta política?
É dar apoio a este recurso. Qual a conseqüência do
apoio a este recurso? Suspender a votação, tentar
buscar um grande acordo político. Gostaria de dizer
ao meu grande amigo, Líder do PSB, que a minha
posição não é aparecer. Não tenho essa pretensão.
Não sei se V. Exa, nobre Deputado Eduardo Cam
pos, por quem tenho o maior respeito, se referiu a
mim ou a qualquer outro Deputado. Jamais admiti
rei tal afirmação. Na verdade, queremos nesta
Casa política buscar apoio a esse recurso, para
que dessa forma seja dado efeito suspensivo, e só
após a manifestação da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação teremos decisão de mérito,
que poderá resgatar a dignidade da nossa Institui
ção. Pode parecer aos quatro cantos do País que
houve um grande acordo, que houve um grande
conchavo, que houve um faz-de-conta para se
apresentar algo que não seria votado e que a qual
quer momento, adredemente, no aspecto regimen
tal, poderia ser colocado de lado. Sr. Presidente,
respeitosamente, solicito a V. Exa que verifique se
há apoio de um terço dos Deputados ao recurso.
Constatado o fato, decidiremos o caminho político a
ser dado a essa questão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para contraditar, concedo a palavra ao Deputado
José Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, permitam-me dialogar
com V. Exas. A questão está absolutamente clara.
Utilizar esse argumento para suspender a vota
ção da matéria, para que esta seja deliberada
pela Comissão de Constituição e Justiça ede Re
dação, é razoável. Ninguém pode ignorar que a
lei maior de um país é a Constituição. Se o Regi
mento ferir a Carta Magna, o Presidente tem de
seguir a Constituição. Caso firam a Constituição,
o guardião da lei, na Casa, é o Presidente. S.Exa.
tem de intervir, como o fez. Por quê? O § 2° do
art. 60 diz claramente que qualquer proposta de
mudança constitucional exige que seja discutida
e votada em dois turnos. Se eventualmente o sub
teto foi votado em primeiro turno como sendo
subteto do Governador para o Executivo, subteto
dos Deputados para o Legislativo, subteto dos
Desembargadores para o Judiciário, mudar esse
subteto, para que todos os Poderes tenham como
referência máxima os vencimentos de Desembar
gador, significa inovação de mérito, não haverá
oportunidade de outra votação, a matéria se tor
nará inconstitucional. A Constituição estará sen
do desrespeitada de forma evidente. Sr. Presiden
te, se me permite, ad argumentando, vamos ima
ginar que a Constituição não fosse a Lei Maior.
Vamos imaginar que o Regimento viesse a se so
brepor à Constituição. Vamos imaginar total inver
são das normas. Mesmo assim faleceria razão
aos Srs. Deputados. O Regimento é claro no art.
162 - volto a insistir.

Art. 162. Em relação aos destaques, serão obe
decidas as seguintes normas:

(..)
IV - não será permitido destaque de

expressão cuja retirada inverta o sentido
da proposição ou a modifique substancial
mente;

Está se mudando substancialmente o subteto.
O subteto que era um passa a ser outro. Isso não é
supressão, mas uma forma simulada de introduzir
uma emenda modificativa, alterando o sentido. Srs.
Deputados, cabe a nós zelarmos pela Constituição e
pelo Regimento, mas o principal guardião é o Sr.
Presidente. Qualquer tentativa de suprimir, para alte
rar o significado, viola a Constituição, viola o Regi
mento, viola as regras que nós, na nossa posse, ju
ramos aqui respeitar. Portanto, Srs. Deputados, em
que pese o mérito, em que pese os argumentos, em

~-----~~---- ---~----
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que pese a disputa política, a Constituição e o Regi
mento são barreiras intransponíveis para os Deputa
dos. QUe se respeite a Constituição. Que se respeite
o Regimento. Neste momento, não nos furtemos a
uma decisão do Plenário sobre o que deve ser vota
do: o mérito da Previdência. Não por situações pro
testatórias, sem fundamento, sem nenhuma legali
da.de, sem nenhuma constitucionalidade. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. ENÉAS - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exaa palavra.

O SR. ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo o res
peito a V.Exa. e ao Plenário, estou perplexo. Antes
de V. Ex" chegar, pedi permissão ao então Presiden
te, Deputado Inocêncio Oliveira, e disse a S. Exa o
seguinte:

testifiquei, pessoalmente, a partici
pação de todos os Srs. Líderes quando foi
estabelecido um acordo. No primeiro dia 
V. Exase recorda, fui totalmente contrário,
a única voz contrária. No dia seguinte,
quando se mostrou que havia algo a ser
conseguido, que era o mínimo - como já
disse isso aqui -, houve um acordo com
todos os Srs. Líderes de que não haveria
destaques de bancada no segundo turno.
Quero lembrar a V. Exa e a todos os Srs.
Deputados que eu, em particular - e pos
soprovar -, sou abordado a cada instan
te, não por uma pessoa, mas por deze
nas, centenas de pessoas que pedem
para que isso seja reconsiderado. Creio
que uma das coisas mais importantes é
termos palavra. Pelos céus, se não hou
ver palavra ninguém anda! Sr. Presidente,
o acordo foi feito no sentido de se conse
guir alguma coisa e V. Exa manteve. Aqui
lo que se postulava foi conseguido. Estou
perplexo. Gostaria que V. Exa dissesse ao
Plenário se é, de fato, para existir ou não
essa figura chamada acordo. Se ela não
existe - perdoe-me VExa -, eu mesmo
vou apresentar um destaque para que se
tenha contribuição definida. Como disse a
V. Exa, é uma punhalada nas costas. Sr.
Presidente, se V. Exa puser essa matéria
em votação, por favor, faça votação nomi-

na!. Fica difícil avaliar quem levanta a
mão, se é o Parlamentar ou o assessor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem, quando da discussão da reforma da Previdên
cia, o PSDB esteve em obstrução. Achávamos muito
importante que a sociedade tivesse conhecimento
do que estava sendo votado na reforma tributária. É
muito importante que todos saibam o quanto era
ruim o texto da reforma tributária. Se tivéssemos vo
tado, ontem, o texto da reforma da Previdência, todo
o noticiário estaria direcionado para esse aconteci
mento, e não teríamos o espaço necessário para in
formar à sociedade tudo o que estava ocorrendo em
relação ao aumento da carga tributária. Portanto, no
que fiz respeito à reforma tributária, nossa posição
já foi cumprida. O desejo do PSDB é votarhoje a re
forma da Previdência. Os instrumentos protelatórios
de ações parlamentares legítimos de obstrução não
contarão com o apoio do Partido. Em função disso, é
importante que a questão seja decidida pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, mas
sem efeito suspensivo no que se refere à votação da
reforma da Previdência.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exaa palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, diz o § 9° do art. 95:

"Na hipótese do parágrafo anterior, o
Deputado, com o apoiamento de um terço
dos presentes, poderá requerer que o Ple
náriodecida, de imediato, sobre o efeito
suspensivo ao recurso."

Sr. Presidente, obviamente, em havendo um
terço, o efeito é suspensivo. Desejo que as coisas fi
quem bem claras. Para tanto, em sendo o efeito sus
pensivo, terá um enorme resultado esta votação.
Quem sabe seja esta a votação mais importante do
dia, por conta da sua relevância. Então, alerto para
o seguinte fato: de que maneira aferir a legitimidade
do resultado. V. Exafará uma consulta e no decorrer
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desse processo determinado Parlamentar levanta
uma mão, dois levantam as duas mãos, o outro não
a levanta. Enfim, queremos aferir o resultado de
modo correto. Nesse sentido, apelo para V. Exa a fim
de que a consulta seja legitima, verdadeira, nominal.
Cada Deputado deve ser chamado e dizer se ele
aprova ou não, se concorda ou não a matéria. Este
é o cuidado que devemos ter: o de não prevalecer o
"achômetro".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
artigo é absolutamente transparente. Na hipótese do
parágrafo anterior, ou seja, de qualquer Deputado
discordar da decisão do Presidente, cabe, evidente
mente, o pedido de efeito suspensivo. Na hipótese
do parágrafo anterior, o Deputado com apoiamento
de um terço dos presentes poderá requerer que o
Plenário decida a matéria. Um terço é para que o
Plenário decida sobre o efeito suspensivo cio recur
so, não que um terço decide, o que, evidentemente,
não teria maioria.

Estaríamos instalando outro quorum na Casa.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDr - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mas é exatamente isso que previ. Quero lhe dizer
para ter esse cuidado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou consultar o Plenário sobre os Deputados e as
Deputadas que dão apoio para o efeito suspensivo
do requerimento do Deputado Álvaro Dias, do PDr
do Rio Grande do Norte. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
visível que não há. ..

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço verificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ...
apoiamento para o efeito suspensivo. Está indeferido.
Não há apoiamento de um terço. V. Exa tem o direito
de recorrer à Comissão de Constituição e Justiça,
mas para o efeito suspensivo está indeferido.

INDEFERIDO.

Decisão

Presidente que pra feriu a Decisão
João Paulo Cunha (PT-SP)

Ementa

Mantém decisão de prejudicar os destaques
nOs 1, 1-A, 7, 8, 9 e 14 oferecidos à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003 (Reforma da

Previdência), sob a alegação de que, uma vez aca
tados, infringiriam preceito constitucional que exige
a apreciação da matéria em dois turnos, e aprova
ção de 3/5 em ambos os turnos.

Recorre contra Decisão da Presidência que
manteve sua decisão quanto prejudicialidade dos
destaques nOs 1, 1-A, 7, 8, 9 e 14 oferecidos à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003
(Reforma da Previdência), sob a alegação de que,
uma vez acatados, infringiriam preceito constitucio
nal que exige a apreciação da matéria em dois tur
nos, e aprovação de 3/5 em ambos os turnos.

RECURSO W 61, DE 2003
(Do Sr. Pastor Francisco Olímpio)

Requer, na forma do art. 58, § 3° C/C
132, § 2°, do Regimento Interno, que o
Projeto de Lei n° 129/03, seja apreciado
pelo plenário, tendo em vista o parecer
Contrário, quanto ao mérito, oferecido
pelaCEIC.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
ao Plenário.

Senhor Presidente

Os Deputados abaixo assinados, com base no
art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao Ple
nário contra parecer, quanto ao mérito contrário (art.
133 do RICD) ao Projeto de Lei n° 129, de 2003, que
"dá nova redação ao inciso I do art. 60 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro de 1971", conforme parecer vota
do na CEIC no dia 28 de agosto de 2003.

O presente projeto tem por objetivoalterar a lei
que define a Política Nacional de Cooperativismo, eli
minando a exigência do número mínimo de vinte pes
soas físicas para a organização de sociedades coo
perativas. A Comissão rejeitou o projeto alegando que
o inciso 11, do art. 1094 do novo Código Civil (Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002) revoga esse dispo
sitivo e, de certa forma, já contempla os objetivos do
projeto.

Entretanto, entendemos que o Código Civil
não revoga a Lei específica, ao contrário, reme
te-se a ela, mantendo-a nos seus exatos termos, o
que reforça a pertinência do projeto em tela, uma
vez que o Código Civil não contempla a mudança
pleiteada.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. 
Deputado Pastor Francisco Olímpio, PSB/PE.
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Ofício n° 189/2003

RECU RSO N° 62, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Brasília, 8 de setembro de 2003

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

Recorre contra Decisão da Presi
dência em questão de ordem acerca da
revogação de medida provisória, em es
pecial à revogação da Medida Provisória
n° 124, de 2003 (dispõe sobre o Quadro
de Pessoal da Agência Nacional de
Águas - ANA).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, Nos Termos do
Art. 95, § 8°, do Regimento Interno.

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD.

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.) - A questão de ordem, Sr. Presidente, diz respei
to à Ordem do Dia de hoje. Na pauta da Ordem do
Dia, consta que estamos aqui para a apreciação da
Medida Provisória n° 124, que dispõe sobre o quadro
de pessoal da Agência Nacional de Águas - ANA, e
dá outras providências. Sr. Presidente, permita-me,
porfavor, ler poucas linhas, pois esta citação não é de
minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois
não, V. Exa, tem a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Qu
ando foram delineadas, na Constituinte de 1988, as
medidas provisórias eram vistas como instrumentos
excepcionalíssimos a serem usados em situações de
extrema gravidade. A Constituição colocou como re
quisitos á sua edição a urgência e a relevância da ma
téria. A banalização dessas medidas tirou qualquer
significado a esses requisitos: "urgente" e "relevante".
Passou a ser o que o Chefe do Executivo quisesse. O
abuso da edição de medidas provisórias foi tal que,
em fins de 2001 , as regras foram mudadas para coibir
sua proliferação. Sr. Presidente, Sras e Srs. Parlamen
tares, esse trecho não é de minha autoria, por isso fiz
questão de lê-lo. Na verdade, foi escrito pelo Deputa
do Sérgio Miranda, hoje da base do Governo, em de
terminado momento de sua fase oposicionista. Levan
to esses preâmbulos por uma razão muito simples:
hoje fomos surpreendidos com a Medida Provisória
n° 128, que - pasmes, Srs e Srs. Parlamentares, 
revoga a Medida Provisória n° 124. O prazo para
apreciação da MP nO 124 já transcorreu e está obstru
indo a pauta, portanto, ela foi considerada em suas
preliminares relevante e urgente. Se esta foi conside-

Ementa

Questiona a convocação da presente sessão
extraordinária, em face do sobrestamento da pauta
pela Medida Provisória n° 124, de 2003 (dispõe sobre
o Quadro de Pessoal da Agência Nacional de Águas
ANA); protesta contra a revogação pelo Presidente da
República da referida medida; indaga como ficam as
relações jurídicas decorrentes de medida provisória
revogada.

Texto da Questão de Ordem

Partido/UF
PSDB-SP

Legislatura
52

(PSDB - RJ)

Data-Hora
02-9/200300:00

Senhor Secretário-Geral
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso

contra apreciação conclusiva com parecerescontrári
os (art. 133, RICD) do Pastor Francisco Olímpio e ou
tros, que "Recorre contra parecer contrário, quanto ao
mérito, oferecido ao Projeto de Lei n° 129, de 2003,
pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio",
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

66 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
5 Assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,
Chefe.

Questão de Ordem

Apoiamentos:
Juíza Denise Frossard

Autor
Antonio Carlos Pannunzio

N° Questão
182

Presidente da Sessão
Inocêncio Oliveira (PFL - PE)
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rada relevante e urgente, não cabe, Sr. Presidente, a
nenhuma outra medida provisória revogá-Ia. Ela po
deria ter sido revogada nesta Casa, pois esta é atribu
ição do Parlamento. Poderia até mesmo ser derrotada
pela própria base do Governo, se por motivo conside
rado maior, entendesse que, não o.bstante relevante 
o que de fato é - a MP na 124 neste momento poderia
ser extemporânea em função de assunto. de maior
gravidade. Então, esses pressupostos constituciona
is, Sr. Presidente, estão sendo desrespeitados. Quero
comunicar a V.Exa e à Casa que o PSDB, neste mo
mento, está entrando com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Fe
deral, exatamente para conter mais essa agressão,
em que a relevância e urgência passam a ser mera
mente pessoais do Sr. Presidente da República, que
não obstante impor seu rolo compressor à Casa, deci
de pautar - pasmem, S~s e Deputados ! - o que a
Câmara deverá votar. Isto é um atentado à democra
cia. Por isso, falo claramente sobre esse problema.
Solicitei a V Exa que me concedesse esta questão de
ordem para avisar a Casa da Ação Direta de inconsti
tucIonalidade e pedir uma definição: tem validade à
convocação da Ordem do Dia ou não? Essa é a ques
tão que formulo a V. Exa

aSR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vali
dade tem, porque o Presidente da Câmara é quem faz
a pauta. Quanto à questão de ordem de V. Exa , a Pre
sidência a recebe e, quando o Presidente João Paulo
Cunha chegar deverá respondê-Ia fundamentada
mente, a fim de que não. paire a menor dúvida. Ela é
irnportantepois diz respeito a fatos que continuem ou
não a acontecer em relação a medidas provisórias
que trancam a pauta, a.o precedente de editar outra
que revogue uma. anterior. e também que a mesma
matéria seja objeto de outra medida provisória.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Se V.
Exa me permite, apenas para complementar a linha
de raciocínio, não há previsão em texto legal algum
nem no texto constitucional que tenha contemplado
alteração noque dispõe a nossa Lei Maior sobre me
didas provisórias, muito menos no Regimento desta
Casa,. que se pospa revogar uma medida provisória
por intermédio de outra.

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, V Exa , cumprindo disposição
da Mesa, encerrou a sessão ordinária, cuja pauta era

debater e votar, se possível, a Medida Provisória na
124. V. Exa abre neste instante uma sessão extraordi
nária. 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 na 41-A, que altera o Siste
ma TributárioNacional edá outras providências.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Indago a V. Exa

, respeitosamente, da disposição
constitucional que fala que sobre edição de medidas
provisórias, o que é contemplado no art. 62 da Consti
tuição Federal. Se não foi revogada, passados 45
dias, evidentemente a nossa pauta está trancada; não
poderíamos nem mesmo ter uma sessão extraordiná
ria caso não tivéssemos apreciado a Medida Provisó
ria 124.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.
Exa citou um dispositivo. Na resolução que trata da
tramitação de medidas provisórias não há nenhum
dispositivo que determine a possibilidade de uma MP
revogar outra, mas não existe também nenhuma proi
bição. O que não é proibido é permitido. O Supremo
Tribunal Federal já deu decisão sobre a matéria quan
do da tramitação do antigo sistema de MPs, determi
nando que uma MP pode revogar outra. Nobre Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio, tenho um respeito
muito grande· pela seriedade, pelo espírito público,
pela maneira decente e corretacomo V. Exa. tem exer
cido seu mandato, mas a Presidência nega 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 dlizer
que isso engrandece o Poder Legislativo, Invoco, Sr.
Presidente, o caput do art. 62 da Constituição Fede
ral, evidentemente, depois da Emenda na 32, de
2001, que alterou as disposições relacionadas com
medida provisória, o qual, com a permissão de V.
Exa

, Sr. Presidente, Deputado Inocência Oliveira,
passo a ler.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois
não, tem V. Exa a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O
caput diz o seguinte:



Ora, Sr. Presidente, quando a Medida Provisória
n° 124 foi editada, de imediato foi submetida ao crivo,
à apreciação do Congresso Nacional. O Congresso
Nacional subentendeu, tacitamente, que os pressu
postos constitucionais de relevância e urgência esta
vam contemplados, tanto que ela está tramitando na
Casa e chegou mesmo a trancar a pauta. Não pode
ríamos deliberar sobre nenhum outro tema. Portanto,
ela está tramitando na Casa. Não me consta que seja
prerrogativa do Sr. Presidente da República retirar
matéria tramitando nesta Casa, porque essa compe
tência é exclusivamente nossa. Depois da alteração
constitucional que mudou o texto relacionado com as
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 Medi
da Provisória n° 124, que poderia ser aprovada ou
mesmo rejeitada. Assim, não teríamos nenhum pro
blema para iniciarmos uma sessão extraordinária a
fim de apreciar a Emenda Constitucional n° 41.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fa
rei o raciocínio ao contrário. Não há nenhum dispositi
vo na resolução que trata da tramitação de medidas
provisórias proibindo a revogação pelo Poder Executi
vo que a editou. Logo, não existe proibição. Segundo,
há precedentes já julgados constitucionais pelo Su
premo Tribunal Federal, guardião máximo da nossa
Constituição. Então, a questão de ordem está indefe
rida, é matéria vencida. Se V. Exaquiser, pode recor
rer à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção. A matéria é boa para isso.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Res
peitosamente, com todo apreço que tenho por V. Exa
V. Exabem sabe disso -, entendo que temos aqui uma
divergência. Tenho aqui a relação de todas as MP re
vogadas. Todas elas são anteriores à emenda consti
tucional. Elas tinham um prazo de vigência, findo o
qual, se não apreciadas, simplesmente saíam de pa
uta, não a trancavam; exauriam-se - esse é o termo
correto. Nesse tempo, cabia a esta Casa regulamen
tar os efeitos legais decorrentes do tempo de duração
das mesmas. No momento em que o Presidente da
República anula uma medida provisória, como é que
ficam os efeitos legais decorrentes do tempo em que
esteve em vigência? Já são mais de 45 dias.
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"Art. 62. Em caso de relevância e ur- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lei
gência, o Presidente da República poderá é clara. No momento em que ela é editada, os efeitos
adotar medidas provisórias, com força de jurídicos são válidos, competindo ao Congresso Naci-
lei, devendo submetê-Ias de imediato... Des- onal fazer a convalidação desses efeitos jurídicos.
taco a expressão imediato... de imediato ao Nada mais do que isso. V Exapassa desse substituti-
Congresso Nacional:' vo ao outro, que diz que compete ao Congresso Naci

onal convalidar os efeitos jurídicos decorrentes da
sua nova aplicação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exaa palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDS - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Respeitosamente, recorro da decisão de V Exa à
CCJR.

O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Du
rante o período de dois anos, nunca se recorreu à Co
missão de Constituição e Justiça, mas, neste caso,
aceitarei de V. Exa. Eu esgotava sempre as questões
de ordem. VExa fez muito bem em recorrer. Decidire
mos essa questão na Comissão. Está aceita a questão
de ordem de V. Exa,que recorre à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, quando a nobre Depu
tada Denise Frossard deve fazer um bom trabalho.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. O SR.
PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Tem V. Exa a pa
lavra.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD (PSDS 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, ouvi a elegantíssima discussão jurídica, não
me contive e vim ao plenário. Realmente, é uma situa
ção ímpar o Presidente editar uma medida provisória
anulando a anterior medida provisória. A partir do mo
mento em que a medida provisória adentra nesta
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, que vai
para a superior instância. Apartir daí, não tenho mais
nenhuma ingerência sobre ela. Não posso dizer que
vou refazer minha decisão ou que não quero esta e
quero outra. Essa é a questão jurídica que se apre
senta. Estou refletindo com V. Exa, Sr. Presidente, se o
Presidente da República teria como fazer isso e se
não seria essa uma forma sutil de pautar o Poder Le
gislativo. É um precedente que me parece bastante
perigoso. A minha preocupação é eminentemente ju
rídica e institucional. Apresento a V. Exaesta reflexão:
teria o Presidente condição de fazer isso? Parece,
numa primeira análise, que a medida que S. Exaquer
revogar, que tranca a pauta, teria de ser deliberada

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



O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Líder José Carlos Aleluia,

para uma questão de ordem.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, foi formulada questão de ordem e não vamos
voltar a ela.• Óueremos levantar outra questão de or
dem. No nosso entendimento, ao se emitir medida
provisória que tem como· objetivo revogar outra, não
se pode considerar revogada a MP original, na medi
da em que esta apenas será revogada no momento
em que o Congresso Nacional - as duas Casas 
aprovar a nova. medida. Não há, portanto, como consi
derar sustado o processo parlamentar de tramitação
da primeira MP. Temos autonomia. Se decidirmos
aceitar que o Executivo pode, por intermédio de uma
medida provisória, sustar a tramitação de uma outra,
imaginemos, por absurdô, que oPoder Executivo edi
te uma medida provisória com efeitos múltiplos e am
plos, por exemplo, na área tributária... (Pausa.) Sr.
Presidente, vou calar-me por um instante, porque é
importante qUeVExapreste atenção. (Pausa.) Imagi
ne V Exa que o Poder Executivo emita uma medida
com efeitos amPlos e múltiplos na área. tributária e,
em seguida, decida emitir nova MP sustando a eficá
cia da anterior. O Congresso não podese omitir em
relação à primeira proposição. Não há como sustar o
processo legislativo.Teríamos de avaliar a necessida
de de a medida provisória ser convertida em lei ou de
editar um decreto legislativo. Não questiono o fato de
o Poder Executivo ter a prerrogativa de emitir uma
medida provisória sustahdo.a outra. A minha tese é
de que a emissão de umamedida provisória para sus
tar outra nãoparaJisa o processo legislativo. Se admi
tirmos isso, permitiremos queoPoder E)(ecutivo con
trole a agenda(jo Poder Legislativo, Isso não pode
acontecer, Sr. Presidente. Portanto, no nosso entendi
mento, a pauta está sustada pela medida provisória
original. Nãopddemos, por issó,apreciar nenhuma
outra matêrialegislativa nem de caráter cOl1stitucional
nem de Caráter ihfraconstitllcionâl. Temos em tramita
ção umamedidáprovisória, cujo Relatoré o Deputa
do José ThomazNonô,queteriadeapresentar o rela
tório. Portanto,não há co~odizer que oprocesso le
gislativo será agora comandado pelo Planalto. Que
absurdo! Corryo .esta Casa pode se agachar tanto?
Admitir que o Poder Legislativo tenha sua pauta defi-

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45593

pela Casa, pelo Poder Legislativo. Daqui a 45 dias, QUESTÃO DE ORDEM DE AUTORIA DO
ainda teríamos de deliberar sobre a segunda, que DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA ADITADA A
pretende revogar esta. Estou usando aqui uma inter- ESTA POR DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.
pretação analógica da decisão judicial, que tem duas
instâncias e foi prolatada por mim. A partir do momen
to em que prolatei uma decisão ea publiquei, já não
tenho mais qualquer ingerência sobre ela. Assim tam
bém o Presidente: S. Exa edita a medida provisória e a
manda ao Poder Legislativo. 'Mulher, a sua missão
terminou, o filho está em outra casa.' Teremos de deli
berar sobre isso. pa.rece-me, Sr. Presidente, que V.
Exa poderia, neste momento, sobrestando um pouco,
refletir sobre essa questão, que acredito ser de uma
profundidade que esta Casa jamais enfrentou.

a SR. LUIZ SÉRGIO .;.. Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para contraditar. O SR.
PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Tem V. EX a pa
lavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT.;.. RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o deputado le
vantou urna questão de ordem, indeferida por V. Exa O
deputado recorreu à Comissão de Constituição e Jus
tiça e deRedação. No meu entender, esta é uma ma
téria superada. Não p~demos debatê-Ia neste plená
rio. Temos de darcontinuidade à sessão. Tenho certe
za de que a Deputada Denise Frossard muito contri
buirá.para aelev~ção deste debate na Comissão de
Constituição e .,Justiçaede Redação.

OSR. PRESIDENTE (/nocência Oliveira) - Re
gimentalmente, .V.. Exa tem Jflzão. Realmente, a opi
nião da Deputada JuízaDenise Frossard muito contri
buiu. Ame:didápro\iisória é um instrumento da Consti
tuição Federal de 1988. Fui contra porque achava que
era uminstrumento muitoforte. Houve um período em
que o Poder Executivo era muito maior do que o Le
gislativo,o próprio Poder encarregado de fazer as leis.
Quando fiZemos essa resolução foi com o se~timento

de inverter a posição. Caso o Congresso Nacional
não aprove, é considerado aquele prazo e tranca-se a
pauta até que a ma.téria seja votada, obrigando o Exe
cutivo a ter maioria para aprovar as matérias. Se a
prerrogativa de editar medida proVisória édo Executi
vo e não do Legislativo, quem editou pode pedir a sua
retira.da, assim como ele pode fazer quando manda
umprojeto com urgência constitucional, porque ele
determina a retirada d() projeto. Já não vezes o Gover
no ~assado mandou umprojeto com·urgência consti
tucional. Ou se retirava a urgência constitucional ou o
projeto ficaria tramitando normalmente. Essa é mais
uma·razão para discutirmos na Comissão de Consti
tuição, JUstiça e de redação.
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nida por decisão exclusiva do Exmo Sr. Presidente da qual a Medida Provisória n° 122 está obstruindo a pa-
República. uta e tem de ser votada. Caso contrário, V. Exa estará

O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - De- admitindo uma interferência do Poder Executivo na
putado José Carlos Aleluia, Líder do PFL, acompa- vida interna corporis do Poder Legislativo. Não pode-
nhei o raciocínio de V. Exa. A medida provisória é um mos admitir isso.
instrumento do Poder Executivo e tem validade de lei O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Vou
no momento em que é publicada no Diário Oficial - fazer uma escusa: a medida provisória é um ato do
como foi o caso da Medida Provisória n° 128, que re- Poder Executivo que veio substituir o decreto-lei.
vogou a 124. Considerando que existem duas deci- Compete ao Poder decidir ou não. Nesta Casa já vi
sões do Supremo Tribunal Federal, do Ministro Nery projeto com urgência constitucional que o Poder Exe-
da Silveira, nas ADIN nOs 1.204 e 1.216, que dizem cutivo resolveu retirar depois. O projeto é dele. Então,

não há problema, pois não tinha sido votado. O mes-
textualmente: "O Chefe do Executivo pode expedir mo aconteceu com uma medida provisória. O Executi-
medida provisória revogando outra ainda em tramita- vo mandou outra revogando. Então, compete a ele de-
ção no Congresso Nacional." cidir o que fazer. E como a medida provisória quer efi-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden- cácia imediata, ela estará ou não revogada se o Con-
te, não estou questionando isso. gresso assim o disser.

O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - O O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Concordo
Congresso tem 45 dias para decidir ou não da revoga- com V. Exa e com o Ministro Néri da Silveira. Ela tem
ção. E será submetida ao pleito qualquer outra MP em eficácia como legislação e será considerada suspen-
tramitação. Repito: decorrido o prazo de 45 dias, ela sa até que o Congresso decida sobre a segunda. Mas
tranca a pauta até que o Congresso vote a revogação ela não tem sua tramitação sustada, porque não com-
definitiva ou não. pete ao Poder Executivo sustar a tramitação. O que o

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Sr. Presiden- Poder Executivo fez foi usar de um artifício para, por
meio dele, sustar a tramitação, e isso não podemos

te, se fosse raciocinar por absurdo, esse seria um ato admitir.
de engenheiro. E, posteriormente, revogássemos ou O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Não
não aprovássemos a Medida Provisória n° 128, que é há tramitação de matéria revogada.
a segunda. Então, estaríamos diante da revogação de O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Ela não está
uma medida provisória, ferindo a Constituição. Então, revogada.
o que advogamos é que susta a eficácia legislativa, O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) _
mas não susta a tramitação, porque o Ministro Néri da Está. Ela está revogada até que o Congresso decida.
Silveira jamais iria interferir no processo legislativo da O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Ela está com
Casa. S. Exa pode dizer que susta e efeito legislativo,

eficácia legislativa suspensa. Ela não está revogada,
mas não pode dizer que susta a tramitação. Esta é a Sr. Presidente.
nossa tese. O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Ela

O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Vou está revogada, porque a medida provisória tem eficá-
responder a essa segunda parte. Há um detalhe, po- cia imediata.
rém: a revogação só se efetivará em caráter definitivo, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Está revoga-
como eu disse anteriormente, se o Parlamento apro- da no momento em que...
var o ato revogatório. Caso contrário, enquanto isso O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) _ ...
não acontecer, a medida revogada permanecerá no Em definitivo. Até que o Congresso diga que a matéria
mundo jurídico, apenas com sua eficácia suspensa,... está vencida. Indefiro sua questão de ordem e vou

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Concordo in- passar ao último item da pauta.
teiramente. A eficácia está suspensa, mas a tramita- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-
ção não. te, gostaria de recorrer. Quero dizer a V. Exa que esta-

O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - ... mos vivendo uma situação inusitada no Congresso.
retomando seu curso pelo tempo que lhe restar a dili- O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - É
gência, na hipótese de aquele ato ser rejeitado. verdade.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Perfeito. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Primeiro, es-
Estou totalmente de acordo com a posição do Minis~ tamos admitindo que o Poder Executivo determine
tro. A eficácia legislativa está suspensa, mas a trami- algo que é inconstitucional. Ele susta os efeitos da
tação não. Estamos dentro do rito de tramitação no medida e determina que o Congresso, de forma des-



Recorre, nos termos do art. 95, § 8°,
do Regimento Interno, contra Decisão da
Presidência em questão de ordem formu
lada na sessão plenária de 2-9-03, acerca
da contagem de prazo para inclusão da
Proposta de Emenda à Constituição n°
41, de 2003 (dispõe sobre a Reforma Tri
butária), na Ordem do Dia.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, Nos Termos do
Art. 95, § 8°, do Regimento Interno. Publi
que-Se.

Questão de Ordem
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respeitosa à Constituição, destranque a pauta de ma- dos a questão de ordem e o recurso de V. Exa com
téria que continua a existir no mundo jurídico. Isso vi- efeito suspensivo.
cia o processo e permite que daqui por diante o Poder Decisão
Executivo tenha o comando de tornar ineficaz o dis-
positivo constitucional que faz com que a pauta seja Presidente que proferiu a Decisão
trancada no momento em que a medida provisória Inocêncio Oliveira(PFL-PE)
atinge os 45 dias. Esta é uma típica ação para burlar a Ementa
Constituição e o Congresso Nacional, além de lhe re-
tirar o poder de ter a sua pauta obstruída por medida Informa ser possível. a revogação de medidas
provisória. Sr. Presidente, V. Exa há de admitir que se provisórias, já que não consta da resolução, que dis-
trata de uma forma desrespeitosa para com o Con- põe sobre a tramitação das mesmas, nada que impe-
gresso Nacional, com· a qual as oposições não con- ça tal procedimento; comunica a existência de deci-
cordam. são no Supremo Tribunal Federal acerca da possibili-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De- dade da revogação de medida provisória; esclarece
putado, compete ao Poder Legislativo fazer uma que as relações jurídicas decorrentes de medida pro-
emenda à resolução que faz a tramitação de emenda, visória são válidas a partir da sua edição, cabendo ao
determinando sua proibição. Congresso Nacional convalidar essas relações, a pro-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Sr. Presiden- pósito de indagação suscitada pelo Deputado Antô-
nio Carlos Pannunzio sobre o assunto.

te, gostaria de discutir o efeito suspensivo da decisão
d V E a Recorre contra Decisão da Presidência eme . x.

O SR. PRESIDENTE (Inocência Oliveira) _ De- questão de ordem acerca da revogação de medida
putado José Carlos Aleluia, V. Exa pediu que aditasse provisória, em especial à revogação da Medida Provi-
o recurso. Adito o recurso de V. Exa ao do Deputado sória nO 124, de 2003 (dispõe sobre o Quadro de Pes-
Antonio Carlos Pannunzio, pois a questão de ordem soai da Agência Nacional de Águas - ANA).

de V Exa tem o mesmo teor da questão de ordem for- RECURSO NO 63, DE 2003
mulada pela Deputada Antonia Carlos Pannunzio. V. (Do Sr. Onyx Lorenzoni)
Exa já falou por bastante tempo na tribuna. A Presi
dência indeferiu a questão de ordem de V. Exa. Cabe a
V. Exa recorrerda decisão da Presidência. Não conce
do mais apalavra a V.Exa

. Se insistir, serei obrigada a
tomar uma decisão forte, não mais lhe concedendo a
palavra. Não quero tomar essadecisão contra o Líder
do meu Partido, por quem tenho consideração, mas
não vou permitir que se use de um art.ifício para pro
crastinar uma sessão. Isso não é possível. V. Exa tem
direito, na qualidade de Líder da minoria, de fazer to
das essas coisas, maS tudo de acordo com o Regi
mento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, vou usar o Regimento. O art. 95, § 9° diz:

Presidente da Sessão
Inocêncio Oliveira(PFL-PE)

Ementa
Levanta questão de ordem acerca da contagem

de prazo para inclusão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 41, de 2003 (dispõe sobre a Reforma

"Na hipótese do parágrafo anterior, o
deputado, com o apoio e um terço dos pre
sentes, poderá requerer que o Plenário de
cida, de imediato, sobre o efeito suspensivo
do recurso:'

O SR. PRESIDENTE (Inocência 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 Pannun
zia, que não pediu efeito suspensivo. Estão indeferi-

Autor Partido/UF
Onyx Lorenzoni PFL-RS
N°Questão Data-Hora
183 2-9-2003 00:00

Legislatura
52
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Tributária), na Ordem do Dia; faz referência a disposi
tivo regimental que versa sobre a contagem de prazo
em sessões ordinárias, para argumentar que a ses
são de segunda-feira deve ser excluída do cômputo,
por ser o primeiro dia da contagem.

Texto da Questão de Ordem
O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Questão

de ordem. Sem revisão do orador.) - Trata-se do art.
280 do Regimento, que leio a VExa.:

Art.280 - Salvo disposição em contrário, os pra
zos assinalados em dias ou sessões neste Regimen
to computar-se-ão, respectivamente, como dias corri
dos ou por sessões ordinárias da Câmara efetiva
mente realizadas; os fixados por mês contam-se de
data a data.

§ 1 - Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inici
ai e inclui-se o do vencimento.

A reforma tributária foi publicada sexta-feira.
Sexta-feira não houve sessão. Portanto, o primeira dia
é segunda-feira quando houve sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Cumpriu-se o Regimento.

O SR. ONYX LORENZONI - 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 efetivamente considera
do 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 apreciado
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 segunda
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 a
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 venci
da.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ardem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, re
corro da decisão de VExa.

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,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) '- Recorro ao Plenário,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExa. 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. Eu digo a VExa. que o temos.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Não vamos ficar aqui
brincando de roda! Vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
vou abrir esse precedente, nobre Deputado!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - E
mais adequado proceder assim, nobre Deputado! É
regimental!

O SR. LUIZ SÉRGIO - O Deputado quer criar
uma nova forma de votação! Esse procedimento 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. V.Exa. já cumpriu
seu papel, Deputado Onyx Lorenzoni. A Presidência
já indeferiu a questão de ordem de VExa.

O SR. ONYX LORENZONI - Sim, Sr. Presiden
te, mas eu tenho direito a requerer efeito suspensivo
para meu recurso!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-V.Exa. só terá direito a efeito suspensivo se o Plená-
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rio o conceder. Eu vou submeter a votos o requeri
mento de V.Exa.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, se
VExa. nos conceder 10 minutos, nós colheremos as
assinaturas necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Eu
não vou conceder esse tempo V.Exa., nobre Depu
tado! VExa. formulou sua questão de ordem, eu a
decidi -- foi indeferida -, VExa. recorreu da minha
decisão. Não há mais o quê fazer. V.Exa. quer gastar
tempo, e isso eu não vou permitir.

O SR.ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
não quero gastar tempo. Quero cumprira

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,
VExa. não considerou o § 1° do art. 280, que manda
excluir da contagem do prazo a segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência va.i verificar se um terço dos Deputados
apóia a. concessão de efeito suspensivo ao recurso
do Deputado Onyx Lorenzoni sobre a discussão da
matéria - vejam bern, não é votaçãol

O SR. ONYX LORENZONI - Essa verificação
pode Ser feita no painel?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ve
rificaremos se o recurso terá efeito suspensivo.

O SR. ONYX LORENZONI - Podemos fazer a
verifica.ção 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 Larenzoni. Os Srs. Depu
tados que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O requerimento foi rejeitado por larga margem.
O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não

vou conceder a palavra a VExa. VExa, não vai des
moralizareste Presidente! Não aceito as insinuações
de VExa. nema maneira como está agindo! Não acei
to!

Decisão

Presidente que proferiu a Decisão
Inocêncio Oliveira (PFL-PE)

Ementa

Responde questão de ordem suscita da pelo
Deputado Onyx Lorenzoni acerca da contagem de
prazo para inclusão da Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 41, de 2003 na Ordem do Dia; informa que o
avulso foi publicado na sexta-feira, e que o regimento
foi cumprido já que a sessão ordinária de segunda-fe
ira, foi considerada como primeira sessão, e a de ter
ça-feira, foi tida como a segunda; esclarece que in
terstício é diferentede prazo, sendo contado de data a
data; define interstício como "espaço entre".

Recorre contra Decisão da Presidência em
questão de ordem acerca da contagem de prazo para
inclusão da Proposta de Emenda à Constituição n°
41, de 2003 (dispõe sobre a Reforma Tributária), na
Ordem do Dia.

RECURSO N° 66, DE 2003
(Do Sr. José Thomaz Nonê)

Recorre contra Decisão da Presi
dência que indeferiu questão de ordem
acerca da necessidade de se alterar o
Código Tributário Nacional como
pré-condição para a apreciação do PL
4.376, de 1983 (dispõe sobre lei de falên
cia e concordata).

Df;!5pacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, Nos Termos do
Art. 95, § 8°, do Regimento Interno.

PublicaçàO Inicial Art. 137, caput - RICO

Questão de Ordem

Autor Partido, UF
Jose Thomaz Nono PSDB-AL

N°Questão Data-Hora Legislatura
104 30-7-200300:00 52

Presidente da·Sessão
João·Paulo Cunha(PT-SP)

Ementa

Levanta questão de ordem acerca da necessi
dade de se alterar o Código Tributário Nacional como
pré-condição para a apreciação do Projeto de Lei nO
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4.376, de 1983 (dispõe sobre a lei de falência e con
cordata; entende que apenas após a promulgação de
Lei Complementar alterando o Código em apreço é

que se poderia apreciar a nova lei de falência, visto

conter o projeto em exame dispositivos que depende
riam daquela adequação.

Texto da Questão de Ordem

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - 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 NONO (PFL - AL. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, trata-se de questão de ordem sobre a ma
téria para o ensaio do que estamos perpetrando a
bem do acordo e da celeridade processual. Quan
do se discutiu a Lei de Falências e há, vamos dizer,
praticamente consenso quanto ao mérito da maté
ria, argüiu-se, com extrema propriedade - e essa
argüição foi acolhida por V.Exa. -, o entendimento
de que não poderíamos votá-la antes de alterar o
código Tributário. Ora, o Código Tributário vigente
tende a ser alterado pelo Projeto de Lei Comple
mentar n° 72, de autoria do Deputado Antônio Car
los Magalhães Neto e pelo de n° 73, acoplado, de
autoria do Governo. Mas enquanto isso não for
sancionado pelo Presidente da República, que
vige é o Código atual. Assim, de que forma pode
mos votar uma Lei de Falência amanhã se o que
está vigendo é o Código Tributário Nacional, sem a
modificação trazida pelo Projeto de Lei Comple
mentar n° 72? A questão de ordem que formulo,
para que a nossa vontade de servir à Pátria não
atropele o bom senso ou a lógica, é que devemos e
temos que primeiramente alterar o Código Tributá
rio. Primeiramente, é preciso alterar o Código Tri
butário, que só poderá ser considerado modificado
a partir da sanção presidencial. Não podemos vo
tar a Lei de Falências, porque vamos votar algo
que não será Lei. mas expectativa de lei. Podemos
e devemos votar o Projeto de Lei Complementar n°
72 amanhã, mas não podemos fazer a alteração
que tem por base, hipoteticamente, o projeto que
ainda não é lei. Estamos prejulgando que as Casas
vão aprovar a matéria e que o Presidente da Repú
blica irá sancioná-Ia, com base pouco concreta.
Essa é a questão de ordem que formulo a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado José Thomaz Nonô, recebo a questão
de ordem de V. Exa., vou analisá-Ia e oportunamente
a responderei.

DECISÃO PROFERIDA NA SESSÃO DE 31-7-03

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Antes de passar ao anúncio da matéria sobre a mesa,
esta Presidência vai responder á questão de ordem
levantada pelo Deputado José Thomaz Nonô na ses
são do dia 30. O Sr. Deputado José Thomaz Nonô le
vantou questão de ordem na sessão de ontem com
relação à necessidade de se alterar o Código Tributá
rio Nacional como precondição cara a apreciação do
Projeto de Lei n° 4.376, de 1993, que regula a falên
cia, concordata e recuperação judicial de empresas
comerciais. No entendimento de S.Exa., apenas após
a promulgação da lei complementar que altera o Có
digo Tributário Nacional é que se poderia apreciar a
nova Lei de Falência, visto conter oprojeto em exame
dispositivos que dependeriam daquela adequação.
Permito-me lembrar ao nobre proponente que cabe à
Presidência, em questão de ordem, decidir quanto a
dúvidas relativas à apreciação do Regimento em sua
prática exclusiva ou relacionada com a Constituição.
Verifico que o Projeto de Lei n° 4.376, de 1993, teve
tramitação regular na Casa, tendo obtido parecer fa
vorável da Comissão Especial, na Legislatura passa
da, e do Relator designado, na presente Legislatura,
quanto a sua constitucionalidade, nos termos do pre
visto nos arts. 34.11, e 54,111, do Regimento Interno. A
matéria, agora, está sujeita à apreciação do Plenário,
que sobre ela decidirá. Não encontro, portanto, funda
mento regimental para obstar a apreciação da propo
sição por meio de uma decisão em questão de ordem.
A questão colocada por S.Exa. é de natureza jurídica
e constitucional, objeto de consideração da Comissão
Especial e do Relator, na fase própria, e, no passo se
guinte, do Plenário. Deixo de acolher, portanto, a
questão de ordem, por não enquadrá-Ia nos limites
regimentais definidos para sua proposição.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Ino
cêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente, em exercício da
Presidência.

O SR. JOSE THOMAZ NONO- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
v.xa. a palavra.

O SR. JOSE THOMAZ NONO (PFL - AL. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar quero me
penitenciar, porque quando a questão de ordem le
vantada ontem por mim foi resolvida, acostumado a
que essas questões sejam resolvidas pela Presidên
cia, não estava aqui no momento da decisão de

------------------ ---- ---- ---------------------
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VExa. Com todo o respeito que tenho à Presidência e
à Mesa, chamo a atenção dos colegas para o absurdo
em que estamos trabalhando, Sr. Presidente. A res
posta da Mesa. salvo engana, foi que isso é uma
questão juridica e não procedimental. Data venia de
V.Exa., e de quem pensar da mesma forma, é exata
mente por ser uma questão jurídica que a ela esta
mos submetidos. Estamos tomando uma decisão fla
grantemente contra a lei, lei que é maior até não con
flíta,na hipótese, com o próprio Regimento. Somente,
para ponderação de VExa., porque se a Mesa manti
ver a decisão democraticamente posso requer à Co
missão deConstitoição e Justiça, mas apenas para
ponderar com calma, porque a sessão de ontem foi
bastante tumultuada sobre o que estamos discutindo.
Temos a Lei de Falência. Há consenso no que diz res
peito à Lei de Falência. Há consenso, vamos apro
vá-la, mas o favor que ela .institui conflita com o Códi
goTributário. E o Código Tributário é uma lei hierarqui
camente superior, é uma lei complementar. Ora, a al
teração do Código Tributário, indispensável para que
a Lei de Falência que estamos votando passe a viger,
ainda não é matéria. mas expectativa. Estamos a dis
cuti-Ia. Só depois de aprovada e sancionada essa al
teração é que se pode concluir a Lei de Falência. E
vou dar umargumento. Vejam bem: vamos supor que
as duas Casas, ao mesmo tempo. aprovem o Código
e a Lei de Falência e que S.Exa., o Presidente da Re
pública, vete o Código Tributário. Como fica a Lei de
Falência que acabamos de votar? Sr. Presidente, não
é obstrução, não é nada contra o Governo, não é
nada contra a Lei de Falência, muito menos contra o
Deputado Osvaldo Siolchi ou quem quer seja. Isso é
uma aberração! A Mesa não pode responder a uma a
questãode ordem dessa gravidade dizendo que não
vamos discutir por ser questão jurídica. É exatamente
por ser uma questão juridica que vamos causar um
prejuízo monumental à própria Lei de Falência. Esta
mos legislando sobre uma hipótese de lei futura. Data
venia, nos meus 21 anos, jamais vi isso nesta Casa.
Sr. Presidente, peço a VExa. que. se puder. reconsi
dere a questão de ordem. Votemos e. se possível,
aprovemos o Código Tributário hoje. E logo depois.
com ele sancionado, votemos a Lei de Falência. O
que estamos ·fazendo é o absurdo dos absurdos: es
tamos reformando uma lei, contando futuramente
com a aprovação dê umamudança de outra, que lhe é
hierarquicamente superior. É a ponderação, com todo
respeito, que faço a VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paula Cunha) - De
putado José Thomaz Nonô, sabe V.Exa. que eu não
teria nenhum receio em deixar uma causa de meu in-

teresse em suas mãos, pelo seu conhecimento jurídi
co e brilhantismo. A resposta da questão de ordem foi
bastante objetiva. O Plenário da Casa é socerano. Ele
não vai cometer nenhuma aventura de apreciar e vo
tar matéria com problemas de constitucionalidade.
Será designado um Relator, que apresentará o pare
cer, e o Plenário o votará. Então, V.Exa. pode ficar
tranqüilo, porque certamente o Relator a ser designa
do vai apresentar seu parecer, e o Plenário soberana
mente, como sempre. vai decidir.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - Sr. Presidente,
permita-me V. Exa. - não é regimental polemizar com
a Mesa -, mas, em momento algum está se argüindo
a inconstitucionalidade, quer da reforma da Código,
quer da Lei de Falência. Ambas são formalmente
constitucionais e perfeitas.. Não há óbice, pelo menos
no meu entender, a nenhuma das duas. O que estou
discutindo é o fato de se colocar uma coisa na frente
da outra. E pressuposto para a nova Lei de Falência a
aprovação da alteração do novo Código Tributário.
Ambos são constitucionais e formalmente inatacáve
is, mas nós vamos votar, na frente, uma Lei que de
pende hierarquicamente da outra, tão-somente isso.
Devo estar sendo, a exemplo da luz do plenário, pou
co claro. Perdoe-me V.Exa.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
o plenário é que está sendo obscurecido pelo. brilho
do Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. PRESIDENTE (João Paula Cunha) - Ele
atrai toda a luz.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Não sobrou
nada para nós. Desculpem-me os meus pares.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN, PSDS - SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
é questão a ser resolvida à luz do Regimento. Temos
neste momento na pauta 2 projetos para serem vota
dos: um de lei ordinária e um de lei complementar. O
projeto de lei ordihária é conseqüência do projeto de
lei complementar; um modifica0 outro. um determina
o outro. O processo legislativo não termina nesta
Casa. Se pudéssemos discutir as duas matérias ao
mesmo tempo, aprová-Ias ou rejeitá-Ias em conjunto,
estaria resolvido o problema. Só que a Câmara não
dá a última palavra. Qualquer decisão desta Casa
terá de passar pelo Senado e pela sanção do Presi
dente da República. Assim, cabe ao Presidente, de
bom senso, organizar a pauta de forma racionai. Isso



45600 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

é importante. O Presidente deve organizar a pauta,
quando existem 2 projetos, um de lei ordinária e outro
de lei complementar. tratando basicamente da mes
ma matéria, em que. como disse. uma determina a
outra. Não é possível votar essas duas matérias ao
mesmo tempo. Não há como fazer essa ginástica,
porque as duas são conseqüentes. Deveríamos votar,
primeiro, a lei complementar. Se aprovada, aguarda
ríamos a votação no Senado e a sanção presidencial.
Transformada em lei, votaríamos a Lei de Falência, a
lei ordinária, conseqüência da complementar. O Regi
mento não resolve essa questão. VExa.. Presidente
da Casa, é quem tem obrigação de organizar os tra
ba�hos e deve utilizar seu bom senso, que. todos sa
bemos, existe.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alberto Goldman, em primeiro lugar. tento uti
lizar ao máximo o bom senso. As vezes, não sou tão
feliz, mas tento sempre. Em segunda lugar, a Presi
dência tem a responsabilidade de organizar a pauta,
mas não tem atribuição de discutir a constitucionali
dade, senão estaria substituindo a Comissão. O de
bate sobre a constitucionalidade ou a preferência da
apreciação da lei não cabe à Presidência. Vou organi
zar a pauta e apresentá-Ia ao Plenário, que decidirá a
partir dos pareceres aqui apresentados. Insisto nisso.
Não quero entrar no debate da constitucionalidade,
da legalidade e dos méritos do processo. Minha atri
buição é remeter os projetos ao Relator, para emitir
parecer, e ao Plenário, para discutir e votar. Por mais
brilho que o Deputado tenha, porque não foi somente
o Deputado José Thomaz Nonô que atraiu luzes, in
defiro sua questão de ordem. Vamos dar continuicida
de à pauta. Fui informado pelo Deputado Antônio Car
los Magalhães Neto de que o Deputado Aroldo Ce
draz, Relator do Projeto de Lei Complementar nO 72,
está chegando e vai apresentar seu parecer.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro recorrer civicamente da decisão de VExa. na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Decisão

Presidente que proferiu a Decisão
Inocencio Oliveira(PFL-PE)

Ementa

Deixa de acolher a questão de ordem suscitada
pelo Deputado José Thomaz Nonô acerca da neces
sidade de se alterar o Código Tributário Nacional
como pré-condição para a apreciação do Projeto de
Lei n° 4.376, de 1983 (dispõe sobre a lei de falência e
concordata, por não enquadrá-Ia nos limites regimen
tais definidos para sua proposição; informa que a
questão colocadaé de naturezajuridica e constitucio
nal, objeto de consideração da Comissão Especial e
do Relator, na fase própria, e, no passo seguinte, do
Plenário.

Recorre contra Decisão da Presidência que in
deferiu questão de ordem acerca da necessidade de
se alterar o Código Tributário Nacional como pré-con
dição para a apreciação do Projeto de Lei n° 4.376, de
1983 (dispõe sobre a lei de falência e concordata).

RECURSO W 67, DE 2003
(Do Sr. Moroni Torgan)

Recorre, nos termos do art. 95, § 8°,
do Regimento Interno, contra Decisão da
Presidência em questão de ordem formu
lada na sessão plenária de 3 de setembro
de 2003, acerca da continuação da ses
são extraordinária para apreciação de re
querimentos apresentados à Proposta de
Emenda à Constituição nO 41, de 2003,
em face da existência de quorum.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, nos termos do
art. 95, § 8°, do Regimento Interno. Publi
que-se.

Questão de Ordem

Autor Partido/UF
Moroni Torgan PSDB-CE
N° Questão Data-Hora Legislatura
191 03/09/2003 00:00 52

Presidente da Sessão, - João Paulo Cunha
(PT-8P)

Ementa

Solicita a continuação da presente sessão ex
traordinária, em face da existência de quorum; co
menta que há sobre a Mesa diversos requerimentos
apresentados à Proposta de Emenda à Constituição
n° 41, de 2003 (dispõe sobre a Reforma Tributária)
que podem ser apreciados, pois exigem apenas o
quorum de maioria simples para sua aprovação.

Texto da Questão de Ordem



Ementa

Decisão

Presidente que proferiu a Decisão
João Paulo Cunha (PT~SP)

Indefere a solicitação do Deputado Moroni Tor
gan acerca da continuação da presente sessão ex
traordinária, em face da existência de quorum; infor-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Moroni Torgan, está indeferida a questão
de ordem.

O SR. MORONI TORGAM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. MOROMI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recor
ro à Comissão de Constituição e Justiça.
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, quer fazer coro com o requerimento do PFL, uma vez
peço a palavra para uma questão de ordem. que o que se necessita para a deliberação a respeito

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem do requerimento de autoria do PFL são simplesmente
257 Deputados. Há quorum e encaminhamentos paraa palavra V. ExB. ~ D d

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Questão isso. Portanto, não está aqui em discussao,. eputa o
Paulo Delgado matéria constitucional. Esta, sim, exi-

de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. giriaquorum qualificado. Sr. Presidente, aguardo sua
Presidente, estamos com quorum regimental resposta. Está sessão poderá se prolongar até às 4

para votar matérias que estão sobre a mesa.• Conse- horasda tarde. Portanto, há tempo mais do que sufici-
qüentemente, não vejo razão para que venhamos a ente para que V. ExB.Coloque em votação esse re-
encerrar a sessão extraordinária. O quorum qualifica- querimento e aguarde, como foi no caso da sessão da
do de 308Deputados seria paramatéria final, mas te- reforma da Previdência, que os Deputados se enca-
mos várias matél'iasantecedentes, e o quorum é de minhem para ao plenário a fim de votarem o requeri-
257. ConseqÜentemente, teríamos o amparo regi- mento apresentado pelo PFL.
mentalpára fazeras votações. O SR. PRESIIJENTE (João Paulo Cunha) - A

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- De- qUestão de ordem já estásuperada, DeputadoEduar-
putado, o primeiroreqtierimento é para retirar matéria do Paes. Já respondi ao Deputado Moroni Torgan.
da pauta. Então, amatéria que está sendo pleiteada Indefiro a questão de ordem,. sem prejuízo de V. Ex"
paraser.retiradaexige o qu?rurn de 308. Evidente- recorrer da decisão dó Presidente.
mente não prospera a questão de ordem de V. Ex

B
. O SR. MORONl TORGAN _ Sr. Presidente,

O SR. .I\IIOfloNITORGAN-O requerimento de peço a palavra pela ordem.
retirada épormai?fia simples. OSfl. PflESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) - V. Ex" a palavrá.
Sim,·mas se o requerimento for rejeitado, não há nú- O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
mero sUfibientep~ra prosperar. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recor-

OSR. MOAONITORGAN - Há outros requeri- ro alegando um terço dos presentes, que vai justa-
mentos também. mente daro efeito suspensivo,então.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PAULO ROCHA -Isso é um absurdo, Sr.
Não. Este éo primeiro requerimento, Presidente.

Deputa.do Moroni Torgan. O SR. MORONI TaRGAN - V. ExBme desculpe,
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, mas o Presidente ainda não passou a palavra a V.

peço a pa.lavra pela ordem. ExB.
O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem

V. Exaà pa,lavra.
O SR. PA.ULO DELGADO (PT - MG. Pela or

dem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ma
téria é constitucional - o Deputado Moroni Torgan
sabe dis~d - e o quorum constitucional é 308.

O SR. MORONI TORGAN - É constitucional,
mason':>qtiérimento já está em discussão.

OSA. PAULO· DELGADO - Estou com a pala
vra. V Exapodepedir a palavra ao Presidente, que a
concegeráav' ExB. Oquorum é 308. A discussão da
matériafoi encerrada ontem à noite. Ela já está em vo
tação. $L presidente, V. Exa tem razão.

OSR.EDÚARDO PAES - Sr. Presidente, peço
apalavrapelaordem.

OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
V. ExBa palavra.

OSR.EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pelaor
demo Sernrevisão do orador.) Sr. Presidente, o PSDB
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ma que o primeiro requerimento apresentado à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 41, de 2003
(dispõe sobre a Reforma Tributária),que tem de ser
apreciado é o de retirada de pauta da matéria e,
caso seja rejeitado, não haverá número regimental
para votá-Ia.

Recorre contra Decisão da Presidência que in
deferiu questão de ordem acerca da continuação da
sessão extraordinária, em face da existência de quo
rum.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Finda a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR.. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
sessão solene em homenagem póstuma às vítimas
do acidente ocorrido no Centro de Lançamento de
Alcântara foi requerida por este Deputado.

Convido para compor a Mesa o Exmo. Sr. Minis
tro da Defesa, José Viegas; o Exmo. Sr. Ministro da
Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, o Exmo. Sr. Te
nente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Silva Bueno,
Comandante da Aeronáutica; o Sr. Cláudio Almeida,
representante da Associação das Famílias das Vítí
mas do Acidente com o VLS-1.

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Exmo. Sr. Ministro da Defesa, Embaixador José Vie
gas; Exmo. Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos
da Silva Bueno, Comandante da Aeronáutica; limo. Sr.
Cláudio Almeida, representante da Associação das
Famílias das Vitimas do Acidente com o VLS-1;
Exma. Sra. Deputada Angela Guadagnin e Deputado
Gastão Vieira, co-autores do requerimento de realiza
ção desta sessão de homenagem às vítimas do aci
dente na Base de Alcântara; Sras. e Srs. Deputados,
senhoras e senhores, prefiro chamar de tragédia o
que ocorreu em Alcântara e que os meios de comuni
cação, em geral, vêm denominando acidente.

Acidente pressupõe a comprovação, com base
em laudos técnicos a serem ainda concluídos, laudos
cuja isenção e precisão exigirão tempo e perícia, em
face da desmaterialização de muitos dos indícios do
que de fato ocorreu. A tragédia, em contraposição,
não se deixa encobrir: é irrefutável aos olhos e ao co
ração de todos os brasileiros.

No início da tarde do dia 22 de agosto de 2003, a
explosão do terceiro protótipo do Veículo Lançador de
Satélites brasileiro, tecnicamente conhecido como
VLS-1, consternou o Brasil, tomou de estupor os en-

volvidos no Programa Aeroespacial Brasileiro e, aci
ma das mais sentidas lamentações, fez desaparecer
21 vidas, espalhando dor e sofrimento a 21 lares, a 21
famflias, para quem não haverá reparação ou lenitivo
possivel nem no plano emocional, nem no institucio
nal, muito menos no que respeita a valores materiais.

Foi, sem sombra de dúvida, uma das maiores
tragédias já acontecidas na Pátria brasileira em tem
pos de paz, dentro da esfera militar, esta em que se
imolaram homens do Centro Técnico Aeroespacial na
honrosa e elevadissima missão de integrar o Brasil à
comunidade das nações desenvolvidas que usufruem
os beneficios da pesquisa, da ciência e da tecnologia.

Estavam longe de casa, anônimos, sem recom
pensa financeira à altura da dimensão do trabalho
que desenvolviam, do qual a maioria dos cidadãos,
mesmo os mais bem informados, quase nada sabia.
Contudo, no esforço em prol da soberania que, nas
relações contemporâneas entre as nações, apenas o
conhecimento e a informação são capazes de garan
tir, seriam eles que ajudariam a reverter boa parte de
nossa dependência tecnológica; que promoveriam
nova imagem de credibilidade do País no exterior; que
haveriam de contribuir para resgatar a auto-estima
nacional e que encheriam de glória o Brasil e seu
povo, no avançar deste terceiro milênio. Em vida,
portanto, esses homens já eram heróis. Agora, são
mártires.

O martírio foi o preço do sonho que tiveram para
um futuro de grandes conquistas, um custo certamen
te por demais elevado, além de injusto. Resta imagi
nar que esse sonho não se foi com eles naquela tarde
fatídica, permanecendo vivo em nossas introspec
ções mais idealistas acerca dos destinos do Brasil.

Não creio que as homenagens, ainda que co
movidas e sinceras, possam um dia alentar pais, mu
lheres e filhos que hoje os pranteiam sem consolação.
Entretanto, é preciso que saibam que os seus mortos
são de toda a Pátria e estão desde já situados no pan
teão dos grandes brasileiros. Choramos também.

Choramos, porque serão sempre raros os de in
telecto pujante e personalidade sóbria. Choramos,
porque a tragédia que os matou poderá ser explicada
no plano da lógica humana, mas jamais o será no pia
no das coisas superiores - ou, ao contrário, será jus
tamente ai que tudo se aclarará, à luz da fé? Chora
mos de todo modo, porque será sempre dificil com
preendê-Ia. Mas choramos, sobretudo, porque vidas
não se repõem.

Esta Presidência entende que está no meio das
pessoas mais disciplinadas, mais hierarquizadas e
mais profissionalizadas deste amado País e conside-
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ra as Forças Armadas brasileiras uma das melhores Ainda temos o INPE e o CTA, que constroem
do mundo. lançadores de foguetes para colocar satélites em

Por isso, gostaria de fazer também uma home- órbita.
nagem às Forças Armadas brasileiras, mas é neces- Alcântara situa-se em local estratégico por ser a
sário cumprir rigorosamente o horário, a fim de que única base de lançamento de foguetes que coloca os
possa ser votada ainda nesta manhã matéria funda- satélites em órbita equatorial. E isso é estratégico
mental para o País: a proposta de reforma do Sistema para a soberania nacional. São muitos anos de pes-
Tributário Nacional. quisa e de trabalho, dedicação e amor à causa, de tra-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con- balho por orgulho ao Programa Espacial Brasileiro.
cedo a palavra à Deputada Angela Guadagnin, co-au- Esta sessão solene visa homenagear os traba-

lhadores, pesquisadores e técnicos que morreram,
tora do requerimento de realização desta solenidade como bem disse o nosso Presidente, na tragédia de
e representante do seu partido, o PT. Alcântara. Nada mais justo do que esta homenagem.

A SRA. ANGElAGUADAGNIN (PT - SP. Sem Vinte e uma pessoas dedicadas ao avanço do
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr. Ministro Programa Espacial Brasileiro perderam a vida. E é im-
José Viegas, Sr. Ministro Roberto Amaral, Sr. Tenen- portante expor as condições de trabalho desses e dos
te-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Silva Bueno, caro demais trabalhadores que fazem .a pesquisa no
Cláudio Almeida, que aqui representa as famílias en- dia-a-dia, gente que tem muitos anos dedicados ao
lutadas, o nosso abraço e a nossa solidariedade. sonho de inserir o Brasil no rol dos países desenvolvi-

Falb em nome do Partido dos Trabalhadores e dos no que se que se refere à área espacial e tecnoló-
na condição de representante da região onde as pes- gica.
soas que ora homenageamos moravam, trabalha- Durante o velório dos companheiros, o Presi-
vam, lutavam e criavam os filhos. Essas pessoas, que dente Lula garantiu que o Governo Federal dará total
morreram tão Ibnge de casa, deixaram saudade em apoio aos familiares das vítimas. Alguns desses tra-
todos nós. balhadores pleiteavam adicibnal de periculosidade,

Há mais ou menos 2 anos, diversas entidades inclusive com ação l1a Justiça, o que não lhes foi con-
patrocinaram plebiscito nacional que conseguiu mais cedido, sob aalegação de que não exerciam trabalho
de 10 milhões de assinaturas. Nele, perguntavam so- insalubre ou perigoso.
bre a ALCA e a Base de AlcântarR Depois desse ple- Esses técnicos e pesquisadores aguardavam o
biscito, a Base de Alcântara passou a ser conhecida reequilíbrio salarial com incorporação mais que justa
por muitos brasileiros que até então não tinham no- em seus vencimentos de reajuste há muito reivindica-
ção de sua existência - e Alcântara passou a ser naci- do, sem, contudo, obter avanço nas negociações.
bnalmente conhecida. Pasmem, senhoras e senhores: umtécnico não

Depois disso, o acordo com os Estados Unidos ganha 1.500 reais. Há alguns anos esses trabalhado-
envolvendo a Base de Alcântara foi motivo de diver- res, que são servidores publicos federais, receberam
sas audiências públicas nesta Casa e de pronuncia- do Governo Federal comprovante em que este afir-
mentos em defesa da soberania nacional. mava a não-necessidade de recolhimento do Imposto

A Base de Alcântara sempre foi defendida como de Renda. Algum tempo depois, pbrém, o próprio Go-
verno passou a cobrar, com juros e correção monetá

patrimônio nacional, construído com recursos do
ria, a devolução desses recursos, combse o erro fos-

povo brasileiro, e é um importante marco do desen- se dos trabalhadores e não seu.
volvimento, da pesquisa, da ciência e da tecnologia Em mbmento de comoção nacional, é mais do
brasileira. Sempre se fala da Base de Alcântara, mas que justa arealízação de homenagens. Mas a verda-
poucas vezes são mencionados os técnicos, os pes- deira homenagem será a continuidade do Projeto
quisadores, os trabalhadores que a construíram e, Espacial Brasileiro, o aumento de investimentos no
muito menos, aqueles que desenvolvem os satélites e setor (que vinham sendo reduzidos gradualmente), a
os lançadores de foguetes. resolução definitiva dos direitos dos trabalhadores, o

Apenas agora o povo brasileiro começou a to - justo reconhecimento de sua remuneração, a incor-
mar consciência do que representa a Base de Alcân- poração dos adicionais de periculosidade aos seus
tara e toda a nossa ciência e pesquisa para a sobera- vencimentos ea definitiva resolução da dívida com a
nia nacional. Receita Federal.
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Só assim faremos justiça e prestaremos real ho
menagem a esses nossos irmãos brasileiros.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Gastão Vieira.
Co-autor do requerimento de realização desta sessão
solene, S.Exa. falará em nome do PMDB.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocên
cio Oliveira, Srs. Ministros, Sr. Tenente-Brigadei
ro-do-Ar, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senho
res presentes, represento nesta oportunidade o meu
partido, o PMDB, talvez por ser o Deputado da banca
da mais ligado à Base de Alcântara. Afinal, sou funci
onário de carreira do CNPq, e isso me possibilitou
acompanhar, em São Luís, o Brigadeiro Hugo Piva,
quando se buscava a área mais conveniente para a
instalação da base.

Secretário de Planejamento do meu Estado,
completei a colaboração iniciada no Governo do no
bre Deputado João Castelo, aqui presente, quando
da implantação do projeto, e busquei integrar Aero
náutica e Alcântara, intermediando as ações neces
sárias para que a base fosse implantada.

Naquele tempo, tendo convivido com o Coronel
Monteiro, o Coronel Ancilon e vários outros oficiais da
Aeronáutica, aprendi a admirar o espírito público, a
responsabilidade, o carinho e a brasilidade com que o
Ministério da Aeronáutica tocava o projeto.

Talvez o povo do Maranhão não tenha percebi
do a dimensão do Centro de Lançamento para o Esta
do. Na noite da tragédia, quando as emissoras de te
levisão exibiram entrevistas com os moradores de
Alcântara, pareceu que eles não entendiam bem o
que ali se passava, mas nós sempre compreendemos
a importância da base.

Muitas vezes nesta Casa juntamos oficiais da
Aeronáutica e Deputados em busca de verbas no
Orçamento da União, a fim de que o projeto não fosse
interrompido. Fernando Collor, Itamar Franco, Fer
nando Henrique Cardoso, todos, quando Presidente
da República, estiveram em Alcântara. A concessão
de recursos dos Governos militares e do Governo do
maranhense José Sarney foi abruptamente interrom
pida a partir do Governo Collor, e a dificuldade finan
ceira tornou-se aguda.

Maranhense e Parlamentar, entendo que a
melhor forma de homenagear os que morreram é
dar continuidade ao programa, motivo de orgulho
para nós. O programa é estratégico para o País e
tem de continuar, mas o Governo precisa compre-

ender que são necessárias dotações freqüentes e
conseqüentes.

Precisamos fazer com que o País entenda o
sentimento que temos com relação à continuidade do
programa. Infelizmente, nesta Casa, a discussão do
acordo com os Estados Unidos foi apropriada ideolo
gicamente por Deputados que nunca tinham pisado
em Alcântara. E nós, maranhenses, tivemos enorme
dificuldade em participar do debate. Ou o Governo
aloca recursos para o programa ou permite que a
base se transforme, como é sua vocação, em grande
centro internacional de lançamento. A receita auferida
pelo aluguel da base complementará os recursos ne
cessários ao desenvolvimento do programa brasileiro
e à afirmação do Brasil no comando da base.

Ao homenagear os que morreram, repetimos
Odilo Costa, filho, grande poeta maranhense que dis
se certa vez: "Alcântara recusa-se a morrer". Cidade
mais importante do Brasil colonial e berço da Compa
nhia Grão-Pará e do Maranhão, do Marquês de Pom
bal, lá enormes casarões foram construídos como
símbolo da pujança e da riqueza que os portugueses
construíram no Maranhão. Em 1800, Alcântara já es
tava falida, e seu patrimônio, destruído. Até hoje, a
única esperança que o povo teve de uma vida melhor
foi o completo e pleno funcionamento da Base de
Alcântara. Se esse projeto acabar, Odilo poderia dizer
que Alcântara morrerá.

É pensando no valor desse brasileiros, muitos
dos quais conheci na base e na cidade de Alcântara,
que presto, em nome do meu partido, esta homena
gem e digo ao Ministro José Viegas que esta Casa
não haverá de faltar, como nunca faltou, na alocação
de dotações para o prosseguimento do programa.

Nós, maranhenses, temos orgulho do programa
e gostaríamos muito que a população de Alcântara
fosse melhor protegida. Muitas vezes discordamos da
maneira como a Aeronáutica conduziu o projeto, mas
jamais nos recusamos a colaborar com ela na busca
damelhorforma de proteger a população.

E vamos homenagear os heróis que morreram
na Base de Alcântara melhor assistindo a população
local, em sua maioria pessoas pobres, desampara
das, que não entendem bem o que é o projeto, mas
que sentem, de alguma forma, que sua felicidade e
bem"estar estão ligados à base.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PMOB
se solidariza com a dor dos familiares e amigos das
vítimas do acidente ocorrido na Base de Lançamento
de Alcântara, no Maranhão. A notícia da tragédia do
dia 22 de agosto, quando morreram 21 técnicos e en
genheiros do Centro Técnico Aeroespacial - CTA, foi
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motivo de grande consternação, comoção e tristeza dos, cuja substituição não poderá ser feita em curto
em todo o País. O Brasil, portanto, por intermédio das prazo.
autoridades competentes e das suas entidades re- O prosseguimento, a evolução e a moderniza-
presentativas, bem como de toda a sociedade, não ção das atividades espaciais no Brasil dependem, em
apenas deve se unir nas exéquias, mas prestar efeti- última análise, de investimentos suficientespara, en-
vo e contínuo tributo à memória desses profissionais, tre outras medidas fundamentais, aumentar e garantir
proporcionando todo o apoio necessário às famílias a segurança das experiências do setor.
enlutadas. Por fim, junto à manifestação de apoio aos fami-

No esforço de tentar compreender o que acon- liares e amigos das vítimas do acidente na Base de
teceu, não se pode perder de vista a drástica redução Lançamento de Alcântara, o PMDB reitera atributo de
dos recursos destinados ao Programa Espacial Brasi- respeito e reconhecimento em memória dos mártires
leiro. Apesar da necessidade de cerca de R$9 mi- do Programa Espacial Brasileiro: AmintasRocha Bri-
Ihões para a manutenção do Centro de Lançamento to, .Antônio Sérgio Cezarini, Carlos Alberto Pedrini,
de Alcântara, o valor recebido no ano passado Iimi~ César Augusto Varejão, Eliseu Moraes Vieira, Gines
tou-sea R$1 milhão, o que, evidentemente, entre ou- Ananias Garcia, José Pedro Peres da Silva, Luis Pri-
tras conseqüências, prejudica a manutenção preven- mon de Araújo, Mário CésarLevy, Maurício de Souza
tiva e faz com que sejam aumentados os riscos de Valle, Roberto Seguchi, Jonas Barbosa Filho, José
acidentes. Aparecido Pinheiro, José Eduardo Pereira, Massano-

Vale registrar também que, dos R$37,7 milhões bu Shimabukuro, Rodôlfo de Oliveira, Sidney de Mo-
previstos no orçamento da Agência Espacial Brasilei~ raes, Walter Pereira Júnior, Gil Baptista Marques,
rapara2003, só 10% haviam sido recebidos e aplica- José Eduardo de Almeida e Daniel Faria Gonçalves.
dos até o início de agosto. Lamentavelmente, suspei- É preciso muita força para enfrentar tão difícil
ta-seque o desastre tenha decorrido da falta de dis- momento de perda.Amorte, no entanto, não é o fim.
positivo necessário para garantir a segurança da ope- A propósito, a Bíblia,. em João 3:16,explica por que
ração. Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo: por amor,

E consta que o racionamento de recursos com- "paraque todo aquelequen'Elecrê não pereça, mas
prometia até mesmo a limpeza do CTA tenha a vida eterna". Na .Epístola aos Romanos,

Outro dado digno de consideração refere-se ao 15:13, São Paulo preleciona:. "Que o Deus de espe-
tipo de combustível utilizado nos foguetes no Brasil- rança vos encha de todo o gozo epaz na vossa cren-
um combustível sólido e mais barato. Embora ade- ça, para que tenham emgrandequantida.de esperan-
quado ao desenvolvimento de mísseis militares, o ça pelo poder do Espírito Santo".
combustível sólido reage a descargas elétricas e a Muito obrigado.
pequenos impactos metálicos e, quando começa a in- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
t1amar, o processo não pode ser interrompido, como Embora o discursa forma.I do. Presidente da Câmara
ocorre· em relação aos equipamentos que utilizam dos Deputados já tenha sido pronunciado, quero, na
combustivel· líquido...Lançadores de satélites de uso condição de autor do reqllerimento de realização des-
civil normalmente utilizam combustível líquido, que ta sessão .soléne e de representante do Partido da
deveria ser adotado pelo ProgramaEspacial Brasilei- Frente Libera.I, corroborar aspalavras dos meus ilus-
1"0, mas o PaíS não detém a tecnologia necessária tres antecessores, Deputada Angela Guadagnin e
para fabricar esse produto. Deputado Gastão Vieira, dizendo que se o homem é

Entre as questões reveladas pelo triste episódio, do tamanho do seu sonho, e seu sonho é do tamanho
merecem especial atenção as reivindicações referen- do mundo, o homem pode conquistar o mundo.
tes a adicional de periculosidade para os funcionários O Brasil deseja a. continuidade desse programa
do·Centro Técnico Aeroespacial. Que sejam, então, e sabe que essa é a maior homenagem que podería-
providenciados e agilizados todos os pagamentos de- mos prestar 810$ valorosos estudiosos e técnicos des-
vidos. se empreendimento que, sem sombra de dúvida, será

A perda de tantas vidas, sem dúvida, é um preço o caminho rumo à tecnologia do espaço, para que o
muito alto a ser pago pela carência e atraso do Pro- País possa usufruir dos benefícios auferidos por esse
grama Espacial Brasileiro. grande programa.

No trágico acidente, o Brasil perdeu pessoal de A Deputada Angela Guadagnin e o Deputado
altíssimo nível, profissionais competentes e qualifica- Gastão Vieira foram muito felizes quando disseram
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que, mais do que a continuidade do programa, dese
jamos que ele seja efetivado com os recursos neces
sários. E, para que possamos ter esse sonho transfor
mado em realidade, já temos importante base para
sua consolidação: a vocação, o sentimento de brasili
dade do Ministério da Aeronáutica, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, do Comando da Aeronáutica e
do Ministério da Defesa.

Senhoras e senhores, o terrível acidente ocorri
do na Base de Alcântara foi um duro golpe contra o
Programa Espacial Brasileiro. Não apenas porque ca
usou fortes prejuízos materiais à infra-estrutura do
projeto, mas, sobretudo, porque tirou a vida de ho
mens cujo trabalho era parte indissociável de todo o
esforço feito nos últimos anos.

Mais do que trabalhadores envolvidos com suas
tarefas, mais do que técnicos comprometidos com a
excelência do que faziam, eles eram grandes patrio
tas, e deram suas vidas por uma causa capaz de tra
zer enormes benefícios para a Nação.

Apesar de conhecerem os riscos de sua ativida
de, os técnicos mortos na tragédia de 22 de agosto
não mediram esforços na luta para alcançar a tão al
mejada autonomia na tecnologia que vai franquear ao
País a conquista espacial.

O lançamento de foguetes é o primeiro passo de
longa caminhada. O objetivo inicial do programa é co
locar em órbita satélites que poderão fornecer infor
mações utilíssimas para inúmeras áreas da pesquisa
científica.

Tais informações serão usadas como subsídio
para o desenvolvimento de programas governamen
tais, mas também poderão ajudar no sucesso da inici
ativa privada, como no caso imediato da agricultura.

Numa fase mais avançada, o Brasil vai credenci
ar-se para realizar programas espaciais mais ambici
osos, que, no futuro, sem dúvida alguma, deverão
servir de base para aventuras mais arrojadas de in
vestigação do espaço à nossa volta.

Quando tomamos consciência do que está em
jogo para nosso futuro com o programa espacial, per
cebemos com maior clareza a importância da dedica
ção realizada pelos técnicos mortos no acidente de
Alcântara.

Projetado no tempo, o sacrifício desses brasilei
ros assume a dimensão de um marco nessa verdade
ira batalha em que estão lançados todos os integran
tes do projeto comandado pela Aeronáutica.

Quando, daqui a alguns anos, finalmente tiver
mos obtido sucesso no lançamento de nossos primei
ros satélites, as famílias que agora pranteiam seus

mortos poderão sentir redobrado orgulho pela cora
gem e capacidade de trabalho dos que se foram pre
cocemente, tragados pelas inescrutáveis forças do
destino.

Pais, irmãos, esposas e filhos que aqui estão re
unidos e que compartilham a dor dessa terrível e irre
parável perda podem estar certos de que a morte de
seus parentes queridos não foi em vão. O Brasil não
vai desistir de seu programa aeroespacial. Pelo con
trário: o terrível acidente de agosto servirá de doloro
so estímulo para que continuemos em busca de nos
sa autonomia tecnológica. E todos os que morreram
terão seus nomes inscritos na história dos grandes
feitos nacionais.

E outra não é a motivação desta sessão de ho
menagem, convocada para manifestar a reverência
da Câmara dos Deputados aos brasileiros que pere
ceram na luta contra as barreiras que nos separam de
um conhecimento mais amplo e mais profundo do
enigmático universo que nos circunda.

A conquista do espaço será a grande aventura
humana nos próximos séculos. Aos pioneiros de
Alcântara, deixo registrados, em nome do PFL e na
condição de autor do requerimento de realização des
ta solenidade, a admiração e o respeito que só os he
róis podem merecer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, para falar em nome do PSDB, ao no
bre Deputado João Castelo.

O SR. JOÃO CASTELO (PSDB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente; Sras. e Srs. Deputa
dos; Sr. Ministro da Defesa, Dr. José Viegas; Sr. Minis
tro da Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Amaral; Sr.
Tenente·Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Silva Bueno,
Comandante da Aeronáutica; Sr. Cláudio Almeida, re
presentante da·Associação das Famílias Vitimadas
no Acidente de Alcântara; senhoras e senhores, inici
almente, cumprimento o Deputado Inocêncio Oliveira
pela feliz iniciativa de requerer a realização esta ses
são solene.

Nada mais justo do que esta Casa, em momen
to tão importante e, ao mesmo tempo, tão triste para a
nossa história, reverenciar a memória daqueles que
lutaram para ajudar a colocar o Brasil junto dos países
do Primeiro Mundo na área espacial.

Todas as nações do mundo, e o Brasil não edi
ferente, costumam reverenciar seus heróis, que per
sonificam as qualidades que devem ser tomadas por
modelo pelos seus compatriotas e que são reconheci
dos apenas em situações excepcionais ou devido a
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grandes feitos históricos. Aprendemos a respeitá-los
desde os bancos escolares, quando nos são ensina
dos seus exemplos de vida, de coragem e de dedica
ção à Pátria.

Hoje nos reunimos para uma homenagem dife
rente, que foge totalmente à tradição, estamos aqui
para reverenciar 21 mártires quase anônimos, enge
nheiros e técnicos que fizeram de seu trabalho, com
muita dignidade, ato de heroísmo. Esses homens per
deram a vida no tragico acidente ocorrido em 22 de
agosto no Centro de Lançamento de Alcântara, quan
do o Veículo Lançador de Satélites explodiu, reduzin
do a cinzas 20 anos de luta para incluir o Brasil no res
trito grupo de países detentores da tecnologia de lan
çamento de satélites na órbita da Terra.

Infelizmente, não conhecemos detalhes da bio
grafia desses brasileiros, mas o pouco que sabemos
basta para avaliarmoS seu caráter, sua conduta, o
que nos permite reconhecê-los como verdadeiros he
róis. Abnegados e estudiosos, dedicaram-se ao Pro
grama Espacial Brasileiro.

Assumiram riscos, enfrentaram, às vezes, con
dições inadequadas de trabalho e, o que é pior, tive
ram de conformar-se com os baixos salários. Dedica
ram a esse programa o melhor do seu tempo, do seu
conhecimento e do seu esforço, apesar da crônica es
cassez de verbas. Sacrificaram~se, porque acredita
vam ni;l importânciade sua atividade e porque sabiam
que o domínio defecnologiasavançadas poderia ga
rantir a soberania e o desenvolvimento do País.

São heróis do cotidiano brasileiro, modelos para
os milhões de compatriotas que fazem da luta diária
pela sobrevivência autêntico ato de bravura. Foram
moldados. a partir da substância coletiva que dá a
nossa gente a capacidade de encarar as maiores difi
culdades sem desanimar, sem desistir do objetivo de
construir um Brasil melhor.

Fazemo-nos solidários à dor e à saudade das vi
úvas, dos órfãos, dos pais, dos irmãos, enfim dos pa
rentes, amigos e colegas das vítimas do acidente
ocorrido no Centro de Lançamento de Alcântara e a
eles dedicamos também nosso respeito e nossa ho
menagem.

Senhores, temos de reconhecer que se trata de
irreparável perda para esses familiares. amigos e co
legas, para o Programa Espacial Brasileiro e para a
ciência nacional. Não podemos permitir, entretanto,
que o horror da tragédia acabe por ofuscar o legado
desses nossos heróis. Devemos insistir na continui
dade do Programa Espacial, de fundamental impor
tância para o desenvolvimento do Brasil, apesar das
dificuldades que ainda terão de ser vencidas. Assim,

honraremos sua memória e nos faremos dignos de
compartilhar seu exemplo.

Esse projeto, para mim, tem significado muito
especial. Nasceu no período em que Deus me deu a
oportunidade de dirigir os destinos do Maranhão. Na
quela oportunidade, atendendo ao alto interesse na
cional, buscando a tecnologia tão importante ao nos
sodesenvolvimento futuro, criei todas as condições
para que Alcântara pudesse tornar-se uma base de
lançamento de foguetes espaciais e, dessa forma, co
locar o Brasil no nível dos países maisdesenvolvidos.

Assim, aproveito a oportunidade para, em nome
do PSDB, em nome da parcela do povo que represen
to nesta Casa e em meu nome próprio, enviar um
abraço a todos os maranhenses que, tristes, assisti
ram àquele acontecimento e, ao mesmo tempo, ape
lar para as autoridades nacionais, para o Sr. Presi
dente da República, enfim, para todos aqueles que
têm responsabilidade neste País no sentido de que
ajudem a resgatar esse importante programa para a
vida nacional, destinando"lhe os recursos de quepre
cisa. As Forças Armadas, por falta de recursos, ficam
às vezes impedidas de cumprir seu dever e dar à Pá
tria a segurança de que ela necessita.

Portanto,aoGoverno brasileiro, solicito o devido
tratamento .ao projeto desenvolvido .na Base de
Alcântara. É o que o povo do Maranhão deseja.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Joaquim,
para falarem nomedo PP

O SR. ANTONIO JOAQUIM (PP ~ MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ilustre Deputado
Inocêncio Oliveira; Sr. Ministro da Defesa, José Vie
gas; Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto
Amaral; Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Sil
va Bueno, Comandante da Aeronáutica; Sr. Cláudio
Almeida, representante da Associação das Famílias
das Vítimas do Acidente com o VLS-1; Sras. e Srs.
Deputados; senhores convidados; autoridades milita
res presentes; meus senhores e minhas senhoras,
agradeço ao Partido Progressista por designar-me
para falar na justahomenagem que esta Casa presta
à memória dos 21 mártires que deram sua vida pelo
futuro de nosso País.

É impossível, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Srs. Ministros, vir à tribuna neste instante e não ren
der tributo a esses nobres brasileiros que trabalha
vam em condições de risco para não abandonar a
idéia de fazer do Centro de Lançamento de Alcântara,
no Maranhão, referência da ciência e da tecnologia
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nacional. O Brasil não pode deixar de perseguir o so
nho de ser potência econômica, objetivo que não se
alcançará senão pela abnegação de ilustres homens
que nascem e ficam para sempre na memória do
País.

Não quero aqui lembrar a trágica tarde de sex
ta-feira, 22 de agosto, que enlutou a todos nós, por
que vejo positiva a árdua luta desses engenheiros e
operários, cujos exemplos de dedicação e competên
cia servirão para inspirar as novas gerações, que,
como eles, acreditarão que a grande transformação
do mundo se fará pela ciência e pela tecnologia, pres
supostos básicos do desenvolvimento.

Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Depu
tados, a melhor homenagem que o Brasil pode fazer a
esses pioneiros é dar continuidade ao Programa
Espacial Brasileiro e fortalecê-lo, porque os homens
só vencem a morte por meio da abnegação e da per
petuação dos sonhos. E este sonho nasceu ainda no
Governo do ex-Presidente José Sarney, quando hou
ve o primeiro lançamento na Base de Alcântara 
grande obra nacional. Por que Alcântara? Por sua po
sição geográfica privilegiada: ela segue exatamente a
linha doEquador, divisa imaginária entre o Norte e o
Sul que funciona como estilingue a facilitar o lança
mento de foguetes transportadores de satélites geo
estacionários, desta forma favorecendo a sua entrada
em órbita, aproveitando o impulso de rotação da Ter
ra.

Começou aí, junto com a comunidade científica
brasileira - técnicos ombreados com engenheiros
como os nossos 21 heróis -, caminho importante
rumo ao desenvolvimento da tecnologia de que tanto
necessitamos para crescer. O Maranhão fez seu ges
to primeiro: abriu mão de aproximadamente 520 qui
lômetros quadrados de suas terras preciosas para
que o Brasil ali instalasse uma base para sua grande
economia do futuro. Do outro lado estava o esforço
dos que acreditavam no sonho embalado pela Aero
náutica, pioneira na tentativa de dominar a tecnologia
aeroespacial.

Mas daí por diante tem sido um calvário perma
nentea execução dessa grande iniciativa, que serve
ao Brasil e não exatamente ao Estado do Maranhão.
Ao longo de décadas nos deparamos com a situação
alarmante de laboratórios paralisados por falta de re
cursos, comunidade científica descrente e investi
mento decrescente no setor, atingindo patamares
cada vez mais insignificantes.

Tenho certeza, senhoras e senhores, de que o
Presidente do Brasil, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva,
acredita, assim como todos nós, que a grande trans-

formação do mundo será feita pela ciência e pela tec
nologia. S.Exa. tem consciência de que nosso País ja
mais será o que sonhamos se não nos dedicarmos,
como fizeram nossos valiosos heróis, à tarefa reden
tora de fazer crescer nossa bagagem de conhecimen
to acumulado na área aeroespacial.

O projeto brasileiro necessita de cerca de 130
milhões de reais por ano para que sejamos competiti
vos. Apenas um grupo de 14 países em todo o mundo
tem condições de lançar satélites. O Brasil poderá tor
nar-se o 15° país, se fizer maiores investimentos no
setor nos próximos anos.

A comunidade científica e todos nós desta Casa
apostamos na ampliação de acordos bilaterais com
outros países que detêm tecnologia. O Presidente da
República, temos certeza, não medirá esforços na
contratação de 100 novos técnicos especializados,
dos quais a Base de Alcântara precisa para reativar o
Veículo Lançador de Satélites, tanto quanto de inves
timentos da ordem de 1Omilhões de reais e 3 anos de
trabalho.

Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Depu
tados, hoje a Câmara dos Deputados presta justa ho
menagem aos familiares das vítimas. Em nome dos
membros do Partido Progressista, espalhados em to
dos os Municípios brasileiros, e em nome do povo
maranhense, devo dizer-lhes que não há nada que
possa substituir seus parentes mortos na tragédia,
mas fica a nossa solidariedade.

Na vida temos uma grande certeza: a de que um
dia haveremos de morrer - uns mais cedo, outros
mais tarde -, mas os 21 brasileiros vítimas da catás
trofe de Alcântara serão sempre lembrados como os
"mártires da soberania do CTA".

Prezados convidados, seus parentes, amigos e
companheiros serão sempre lembrados como símbo
los do Brasil moderno, que constrói foguetes e é ca
paz de lançar satélites em órbitas maiores, e ficarão
na história como os propulsores do Programa Espaci
al Brasileiro. O acidente sepulta vidas importantes,
porém deflagra o revigoramento de nossos esforços
em termos de investimento, pesquisa e capacitação
contínua de recursos humanos.

Essa é a mensagem que deixamos hoje, em
nome dos progressistas brasileiros e dos maranhenses,
como incentivo ao pleno restabelecimento do Programa
Espacial Brasileiro e sobretudo como emocionado reco
nhecimento da luta e do heroísmo dos compatriotas viti
mados, cujo nobre trabalho exige continuidade.
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Todos sofremos a dor intensa da separação de
finitiva. Morreram os homens, mas ficaram seus no
mes gravados na memória do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra. ao nobre Deputado Paulo Marinho,
que falará pelo PL.

O SR. PAULO MARINHO (Bloco/PL- MA. Sem
revisão.do orador.)- Sr.. Presidente, Sr. Ministro da
Defesa, Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Sr. Co
mandante da Aeronáutica, senhor representante das
famílias das vítimas do acidente ocorrido com o
VLS-1 ,em nome do Partido Liberal, ocupamos a tri
buna na presente sessão solene para prestar home
nagem à memória dos Srs.. Amintas Rocha Brito,
Antõnio Sérgio Cezarini, Daniel Faria Gonçalves, EIi
seu R Moraes Vieira, Gines Ananias Garcia, Gil Cé
sar B. Marques, Jonas Barbosa Filho, José A Pinhei
ro, José Eduardo de Almeida, José Eduardo Pereira
11, Jose .Pedro C. Peres da Silva, Mário César de F.
Levy,Massanobu S?imabukuro, Maurício B. de S. Val
le,.Carlos ~lbertoPedrini, Luis Primon de Araújo, Ro
berto 1. Seguchi, Rodolfo D.de Oliveira, Sidney A. de
Moraes, César A Varejão e Walter Pereira Júnior.
Esses s~o .os homenageados desta sessão solene,
verdadeiros heróis da Pátria que deram o que tinham
demais precioso, a vida, emprol do Programa Espa
cial Brasileiro.

Quê o ocorrido seja produtivo feedback para os
responsaveispela condução dos processos e proce
dimentos que buscam conquistar nosso espaço nes
sé setor com tanto sacrifício.

Para que não seja em vão, é importante que a
tristíssima realidade nos leve a análise mais acurada
do acidente oCorrido na Base de Alcântara, no Mara
nhão, meU Estado natal.

Longe, muit íssitno longe de nós quaisquer senti
mentos de cáça às bruxas no episódio. Nosso senti
mento ééle melancolia, de depressão mesmo ante a
impotência da nossa Nação - nossa, repito, tão nossa
quantorletodos os demais brasileiros que igualmente
muito a arriam corno·filhos -, que nem sequer conse
guiu lançar Um foguete de ínfima magnitude.

Ape$ar da depressão, da dor, do desalento por
termosc~egadoa fàntasiar que, quaisquer que fos
semos brasileiros envolvidos no projeto, o resultado
seria o mesmo, queremosque ao menos a morte dos
21 compàtriotas sirva para. marcar a maioridade do
programaespacialesua retomada em outro patamar.
Para isso, é ríecessário despirmo-nos de qualquer
ránço de Ufanismo. Não há lugar para tal.

Os VLS-1 têm por missão colocar em órbita cir
cular equatorial de 750 quilõmetros de altura 2 satéli
tes nacionais: o Satec, desenvolvido em São Paulo, e
o Unosat, desenvolvido no Paraná, a partir de uma
base do Maranhão, num total de 300 quilos. Mais bra
sileiroimpossível.

O primeiro protótipo foi lançado em 1997; o se
gundo, em 1999. Ambos fracassaram. O lançamento
do terceiro, o VLS-1 V03, ao contrário do que se pen
sa, não fracassou; pior: nem mesmo chegou a ser lan
çado porque explodiu 3 dias antes da data aprazada
para o lançamento, no dia 25 de agosto de 2003, não
se sabe bem porquê. Cogitou-se até a reprise da hi
pótese trazida à baila quando do primeiro acidente,
em 1997: "interferências eletrõnicas vindas de navios
estrangeiros ancorados na Baía de São Marcos".

Seus 4 estágios são carregados decombustíve
is sólidos, mais simples e com impulso menos dura
douro. O segredo para o upgrade do VLS-1 para o
VLS-2 é passar de combustível sólido para. líquido,
tecnologia que a Ucrânia, parceira do Brasil, domina.
O VLS-2, assim, só existe no papel. Trabalhos efeti
vos para levá-lo a termo só corneçarãodepoisque ti
verem lugar 3 lançamentos com sucesso do VLS-1.
Ora, precisamenteos 3prfmeiros lançamentos com o
VLS-1 foram uma sucessão de fracassos. Fracassos
cuja dimensão melhorse estima quando se pondera
que 300 quilos. de carga - o peso dos 2 satélites 
equivalem a 0,3 tonelada, menos do que um terço do
pesode um carro populare sabe-se lá quantas vezes
menos do que a carga de um foguete que mereça o
nome.

Antes de faZer comparações, que julgamos in
débitas, com outras· naçõesl11uitas vezes mais ricas,
queremos, com a descrição aparentemente desenco
rajadora do quadro, professar nossa fé de que a dor e
a desgraça não serão mais fortes do que a própria
vida.

Rigorosamente, não há insucessos na aventura
da existência, senão oportunidades de sucesso no
decurso do clarão efêmero que a vida não deixa de
ser, Mas há que saber tirar bom proveito da experiên
cia vivida com o malogro. Houve 2, com seus feed
backs, apesar dos quais um terceiro teve lugar. Que o
sangue dos 21 brasileiros que Deus tomou, os quais
até o fim não esmorecera.m, pavimente a senda do
sucesso na próxima tentativa.

Independente dos passos que daremos na con
quista do espaço, não podemos esquecer a tragédia
ocorrida naquele 22 de agosto, em que dezenas de fi
lhos, irmãos, esposas, pais e avós foram privados da
companhia de seus entes queridos.
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Para deixar o fato registrado na memória de
todo o País, apresentei o Projeto de Lei n° 1.803 em
27 de agosto de 2003, que institui, em todo o território
nacional, a data de 22 de agosto de cada ano para a
comemoração do Dia Nacional do Pesquisador, em
homenagem àqueles que tombaram no triste episó
dio ocorrido na data. Espero que a proposição seja
aprovada com o apoio unânime de todos os colegas
da Casa.

Devemos relembrar o dia 22 de agosto como
marco do desafio nacional para promover a pesquisa
e o desenvolvimento científicos. Que seja dia dehon
rar a memória dos que se foram, de retomar o com
promisso que temos com a independência e a auto
nomia do País na busca de novas tecnologias, de ce
lebrar cada novo passo em direção ao futuro.

Por tudo isso, não podemos sequer imaginar a
interrupção das experiências da Base de Alcântara,
pois a hipótese de abandono do programa, além de ri
dícula, seria desrespeitosa à memória dos homena
geados. Temos mais é que exigir do Governo Federal
maior atenção ao Programa Espacial Brasileiro. Não é
possível avançarmos nesse setor tratando-o como
mera ação secundária.

Historicamente, o dispêndio financeiro brasileiro
com o desenvolvimento de satélites, lançadores e in
fra-estrutura associada chega a ser ridículo, se o
compararmos com o de outras nações. Notem bem
que não me refiro a países desenvolvidos, com larga
tradição na pesquisa e nas conquistas em programas
espaciais. Falo de nações não tão prodigiosas como a
nossa, nem tão desenvolvidas economicamente, mas
que já acumulam conquistas consideráveis nessa
área.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, devemos re
verenciar a memória dos 21 brasileiros que tombaram
no solo maranhense, berço de tantos heróis naciona
is, e bradar a coragem que demonstraram e que, com
certeza, servirá de exemplo para que outros traba
lhem cada vez mais pelo sucesso do Programa Espa
cial Brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

falar em nome do PSB, concedo a palavra ao nobre
Líder Eduardo Campos.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, Ministro Roberto Amaral, Ministro José Vie
gas, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Silva
Bueno, Dr. Cláudio Almeida, representante da Associ
ação das Famílias das Vítimas do Acidente com o

VLS-1, assomo à tribuna para, em meu nome e do
Partido Socialista Brasileiro, prestar as justas home
nagens às vítimas do trágico acidente ocorrido com o
terceiro protótipo do Veículo Lançador de Satélites,
na Base de Lançamento de Alcântara, no dia 22 de
agosto passado.

Vinte e uma vidas foram ceifadas pela terrível
explosão que destruiu a torre de lançamento. Vinte e
um brasileiros que, pela dor e tristeza do seu sacrifí
cio, inscreveram seus nomes na história do programa
espacial do nosso País. Impossível, certamente, apla
car o sofrimento e a saudade que permanecem no co
ração dos amigos, colegas e familiares. Contudo, es
ses sentimentos não devem impedir que brote no pei
to de cada pai, irmão, esposa e filho o orgulho de sa
ber que esses brasileirosperderam suas vidas a ser
viço do Brasil.

A história da conquista do espaço, em todo o
mundo, sempre foi marcada por tragédias de iguais
dimensões. O avanço da ciência e do conhecimento
tem cobrado, freqüentemente, um alto preço daque
les que se dedicam à busca do progresso humano.

É difícil para todos nós admitirmos os erros,
aceitarmos o imponderável. A ciência, por vezes, se
pretende exata, certeira, infalível e, de repente, num
átimo, deparamo-nos com a fragilidade da vida, talvez
dando razão a Jean Rostand quando dizia que "a
ciência fez de nós deuses antes mesmo de merecer
mos ser homens".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o sacrifí
cio desses brasileiros não foi em vão. É compromisso
do Governo Federal, do Governo do eminente Presi
dente Luiz Inácio Lulada Silva, e, diria mais, da socie
dade brasileira a continuação do nosso programa es
pacial.

Sr. Presidente, quero aqui ressaltar o compro
misso anunciado pelo Ministro Roberto Amaral, do
nosso partido, no sentidode que não podemos permi
tir que esse programa sofra interrupções devido a
questões orçamentárias ou de priorização por parte
do Governo. Isso é algo importante para que possa
mos, de forma efetiva, homenagear aqueles que, com
muita coragem, dedicaram suas vidas a que o progra
ma não sofresse interrupções e fizesse com que o
Brasil fosse um dos poucospaíses a terem uma plata
forma como essa.

Dominar a tecnologia de lançamento de fogue
tes não é, absolutamente, uma sofisticação desne
cessária para um país que tem tantos desafios eco
nômicos e sociais a. serem vencidos. Ao contrário, o
domínio dessa tecnologia é um passo fundamental
para que possamos superar o atraso e o subdesen-
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volvimento. O investimento no programa espacial cos que passaram para a eternidade quando traba-
tem-nos permitido o desenvolvimento de tecnologia Ihavam no afã de servir à Pátria nesse programa ae-
própria, cujos benefícios extrapolam o campo aero- roespacial brasileiro. Sabemos que o clube dos paí-
náutico e aeroespacial. ses que integram esses programas espaciais é muito

Do ponto de vista econômico, é indiscutível a im- restrito. O Brasil, claro, vem lutando para dele fazer
portância do mercado de lançamento de satélites, parte, apesar das duras dificuldades que enfrenta.
hoje ainda dominado por empresas norte-america- Não temos dúvidas de que devemos insistir nessa ca-
nas. Calcula-se que, até o ano de 2007, cerca de 20 minhada, porque só assim conquistaremos o nosso
bilhões de dólares serão investidos no lançamento de lugar nesse clube. Destaco que grandes nações per-
satélites de comunicação e transmissão de dados em deram seus heróis natentativa de alcançar esse obje-
todo o mundo. Atualmente, poucos países têm condi- tivo. Hoje, o Brasil está. experimentando esse duro
ções objetivas de ingressar nesse restrito mercado, e golpe. Mesmo assim, não deve recuar, mas prosse-
o Brasil é um deles. guir, insistir paraque o programa tenha êxito, pois a

Temos em Alcântara uma base de lançamento vitória é daqueles que insistem e desejam dias me-
cuja localização privilegiada a coloca entre as melho- Ihores para o seu País. Parabéns às autoridades pre-
res do mundo, como já foi dito. A 2 graus abaixo da Li- sentes e a VExa., nobre Deputado,pelo brilhantepro-
nha do Equador, o Centro permite, no caso de lança- nunciamento que faz em benefício desse programa.
mentos, maior aproveitamento da rotação da Terra, o Muito obrigado.
que representa economia de combustível superior a O SR. EDUARDO CAMPOS - Agradeço a
30%. Estudos demonstram que a sua utilização co- VExa., nobre Deputado Costa Ferreira.
mercial poderá render ao País, inicialmente, cerca de Concluindo, Sr. Presidente, deixo a confiança do
30 milhões de dólares anuais. Os dados aqui apre- Partido Socialista Brasileiro em que esse programa,
sentados sobre o diferencial que tem Alcântara, mes- sob a condução dos Ministros Roberto Amaral e José
mo parciais, demonstram a importância para o Brasil Viegas e do Presidente da República, demonstrará
do trabalho que vinha sendo realizado pelos técnicos àqueles que hoje sofrem com essa catástrofe a sua
aos quais hoje prestamos nossas homenagens. Cum- importância para o povo brasileiro. O Brasil é devedor
pre a esta Casa dO. Congresso Nacional expressar a do amanhã, que eles ajudaram a construir, que certa-
gratidão e o reconhecimento do povo brasileiro aos mente será melhor.
heróis de Alcântara. Muito obrigado.

Permito-me repetir, para que fiquem registrados O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
nos Anais da Câmara dos Deputados, os nomes des- falar em nome do PPS, concedo a palavra ao nobre
ses brasi.leiros: Amintas Rocha Brito, Antônio Sérgio Líder Roberto Freire.
Cezarini, Carlos Alberto Pedrini, César Augusto Cos- O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pronuncia
talonga Varejão, Daniel Fada Gonçalves, Eliseu Rei- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
naldo Moraes Vieira, Gil César Baptista Marques, Gi- putados, Srs. Ministros, senhores representantes dos
nes Ananias Garcia, Jonas Barbosa Filho, José Apa- familiares, autoridades presentes, minhas senhores e
recido Pinheiro, José Eduardo de Almeida, José Edu- meus senhores, nesta justa sessão de homenagem
ardo Pereira 11, José Pedro Claro Peres da Silva, Luis póstuma às vítimas do duro, triste e dramático aciden-
Primon de Araújo, Mário César de Freitas Levy, Mas- te de 22 de agosto, em Alcântara, quando 21 técnicos
sanobu Shimabukuro, Maurício Biella de Souza Valle, e especialistas perderam a vida, o PPS vem à tribuna
Roberto Tadashi Seguchi, RodolfoDonizetti de Olivei- para, além da solidariedade, fazer uma proclamação
ra, Sidney Aparecido de Moraes e Walter Pereira Ju- política muito clara: se depender do nosso partido, do
nior. voto de nossos Deputados e Senadores, de nossa

O Sr. Costa Ferreira - Permite-me VExa. um entusiástica militância espalhada pelo País, de nos-
aparte? sos dirigentes em todos os níveis, as pesquisas espa-

O SR. EDUARDO CAMPOS -Com prazer, ciais e os esforços concentrados no .lançamento de
Excelência. foguetes e de colocação de satélites em órbita vão

O Sr. Costa Ferreira - Nobre Deputado Eduar- continuar, não sofrerão nenhum tipo de solução de
do Campos, eu o agradeço pelo aparte que me con- continuidade. O Brasil não pode parar seu desenvolvi-
cede. Como maranhense, não poderia deixar de re- mento científico e tecnológico e não aceita vacilação
gistrar as minhas condolências às famílias dos técni- de suas autoridades quando está em jogo uma das
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fronteiras mais importantes do conhecimento: a con
quista do espaço.

Creio que esse nosso posicionamento é a me
lhor homenagem àqueles heróis brasileiros que per
deram a vida na aventura humana de construir o mun
do do futuro.

Essa posição do PPS não é nova, posto que
sempre fomos um partido comprometido com a pes
quisa e a ciência, colocando-se à frente do combate
ao derrotismo e ao conservadorismo, daqueles que
se amedrontam com o futuro. Se não vemos a ciência
como neutra, sabemo-Ia poderoso instrumento de de
senvolvimento; se temos consciência da escassez de
recursos em um país recheado de contradições e difi
culdades como o nosso, somos defensores de um
modelo de planejamento que possa reunir e potencia
lizar essa mesma escassez, mobilizando ao mesmo
tempo o esforço do Estado, do mercado, da nossa in
teligência, do nosso povo.

O acidente de Alcântara causou-nos muita dor,
e isso expressamos em nota pública do partido ainda
no dia 22. Primeiro, em relação às vidas humanas que
ali pereceram, bem como aos seus familiares, muitos
deles hoje entre nós e aos quais estendemos nosso
fraternal abraço. Segundo, em relação ao próprio es
forço de pesquisa parcialmente destruído, o que, não
resta dúvida, é um grande prejuízo aos interesses na
cionais - nesse sentido, também abraçamos os cien
tistas do CTA, os militares envolvidos no projeto, os di
rigentes da Agência Espacial Brasileira, lembrando,
de passagem, frase de um dos poemas de Fernando
Pessoa, contido no livro Mensagem: "Eu, Diogo Cão,
navegador, deixei este padrão ao pé do arealmoreno,
e para adiante naveguei".

Se defendemos a continuidade do Programa
Espacial Brasileiro, com as correções de rumo que a
realidade e os próprios limites da ciência e das pes
quisas impõem e exigem, não é por acreditar em um
país gigante, com vocação para hegemonismo ou
com forte poder para a guerra; tampouco por comun
garmos o patriotismo oco, tão comum a alguns nacio
nalismos que dialogam, na verdade, com o atraso,
com o fascismo. Fazemo-lo porque, em um mundo
globalizado, nenhum país se afirmará soberanamen
te se não dominar as cadeias estratégicas da tecnolo
gia, estas cada vez mais controladas por grandes po
tências, que teimam em ser os donos do planeta.

O povo brasileiro é libertário, não quer ser man
dado por ninguém. Pelo contrário, é vocacionado para
a solidariedade e o pluralismo. Daí precisarmos trilhar
um caminho próprio de desenvolvimento, embora não

se negando a fazer parte de um mundo cada vez mais
íntegro, sem fronteiras.

Fico contente ao saber que, ainda neste ano,
devemos lançar o foguete VS-40 e que o cronograma
do VLS, que prevê para 2006 a partida de um quarto
protótipo, ainda pode ser mantido. Os Ministros Ro
berto Amaral e José Viegas falam da necessidade de
aporte orçamentário de 130 milhões de reais para
que o programa continue em suas linhas gerais.
Alguns números são interessantes e balizadores.
Para se lançar um SCD (satélite de coleta de dados)
são necessários 20 milhões de reais, o mesmo preço
de um VLS. Por sua vez, a China e a índia, países
com os quais podemos nos comparar mais direta
mente, aportam anualmente em seus programas es
paciais quase 500 milhões de dólares. Ou seja, por
economia e por estratégia, não podemos parar, e
acredito que o Congresso deva ser solidário com
esse pleito.

Da parte do PPS, não temos dúvida de que o
programa espacial é fundamental para o País, com
impacto em várias áreas, como monitoramento de flo
restas, estrutura fundiária, meteorologia, dimensiona
mento de safras, controle de poluição, defesa civil, re
alização de grandes projetos de engenharia, acompa
nhamento do meio ambiente, vigilância territorial e do
mar. O programa fortalece ainda, diretamente, seg
mentos como o de desenvolvimento de novos materi
ais, de novos combustíveis, de circuitos tecnológicos
diversos, gerando, em seu processo, mais emprego,
mais renda, além de ampliar nosso contingente de
técnicos, engenheiros, pesquisadores e cientistas. O
Programa Espacial, portanto, não é uma aposta de
cassino; é um desígnio nacional.

Srs. e Sras. Parlamentares, Srs. Ministros, se
nhores militares, senhores parentes dos heróis de
Alcântara, que a lembrança deles nos incentivem a
perseguir seus próprios sonhos, sonhos de todo o
Brasil.

O poeta, enaltecendo os grandes feitos dos des
cobridores portugueses, também disse que navegar é
preciso. Parafraseando-o, em tempos modernos e es
paços outros, diria: voar também é preciso.

Isso é interessante, porque a Escola de Sagres,
em Portugal, representava a vanguarda do pensa
mento científico de sua época no campo da navega
ção. Portugal era a grande potência naquele período,
e essas pesquisas foram interrompidas por funda
mentalismos. Portugal perdeu aquilo que lhe cabia no
momento - a vanguarda das grandes descobertas 
por conta da Inquisição e passou a cuidar da Teolo
gia.
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Esse é um pensamento próprio para agora, para nossas famílias houvesse sido sacrificado por aquela
não ficarmos apenas na solidariedade, que é funda- tragédia.
mental, e na reverência à tragédia. É preciso pensar Sr. Presidente, permito-me fazer algumas ob-
no papel do Brasil no mundo moderno, e não em fun- servações a respeito da extraordinária contribuição
damentalismm;, que. podem acarretar a interrupção das Forças Armadas do Brasil, que lutam permanen-
desse e de outros programas. Não podemos cair na temente em defesa da nossa. soberania. Projetos
vacuidade ou na platitude nacionalista, pois neste como o do Centro Experimental Aramar, mantido pela
mundo globalizado temos de marcar nossapresença, Marinha, são exemplos disso. Hoje o Brasil e o mundo
o que só se dará se tivermos a capacidade de ser têm conhecimento do trabalho que a Aeronáutica vi-
também vanguarda. nha desenvolvendo em Alcântara, com os técnicos de

Não podemos paralisar aquilo que a inteligên- São José dos Campos, com a mesma devoção, entu-
cia, o engenho do nosso povo é capaz. Não podemos siasmo e responsabilidade dos heróis do Correio Aé-
perder nossaS Escolas de Sagres modernas, como reo Militar, quedefiniramas fronteiras geográficas do
Alcântara e São José dos Campos, nossas universi- País.
dades, nossas.Forças Armadas. Temos de pensar As Forças Armadas estão redesenhando o
que isso está na EMBRAPA, na pesquisa da biotecno- mapa do País nas suas fronteiras. Precisamos assi-
logia, que, porfundamentalismos, começa a sofrer re- nalaro que já se fez e o que ainda será feito, com o
paros, apoio e o interesse dopovo brasileiro, e a preocupa-

E não precisemos de tragédia para trazer a esta ção dos nossos dirigentes. Não posso dizer que essa
Casa quase uma unanimidade, que não sei se é ver- preocupação inexiste, porque o Projeto Aramar e a
dadeira, salvo, parece~me, a do Maranhão. Base de Alcântara estão aí para provaro contrário, ao

Muito obrigado. lado de outras iniciativas na fronteira norte. Essas ini-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- ciativas são fundamentais para a defesa de nossa so-

cedoa palavra ao Deputado Neiva Moreira, que falará berania.

pelo PDT. Ouço a nobre Deputada Terezinha Fernandes.
O 5R. NEIVAMOREIRA (PDT - MA. Sem revi- A Sra. Terezinha Fernandes - Deputado Neiva

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Ministros, dema- Moreira, quero manifestar, em meu nome e no da Co-
is autoridades da Mesa, senhores oficiais das Forças missão de Relações Exteriores, nossa solidariedade
Armadas, colegas, aqui já se salientou a importância às famílias que perderam seus entes queridos no aci-
da contribuição dos heróis de São José dos Campos dente ocorrido na Base de Alcântara. Neste momento
para a conquista dó espaço e o sacrifício de suas vi- solene, reconhecendo as dificuldadesdo nosso proje-
das na tragédia de Alcântara. to espacial, afirmo que devemos, esta Casa e os re-

NãO poderia deixar de mencionar,não apenas presentantes do Governo que aqui estão, nos unir em
torno dele. Temos a responsabílidade de construir um

representando meu partido, mas também como mais Brasil melhor, que respeite seu povo. Vamos dar as
uma voz do Maranhão, o orgulho de meu Estado por mãos e lutar para que esse projeto tenha êxito. Acre-
participar de um dos mais extraordinários passos da dito que nossa maior homenagem às21 pessoas que
ciência em nosso País: a Base de Alcântara. perdemos na explosão na Base de Alcântara será dar

Em primeiro lugar, quero dizer do sacrifício des- continuidade ao projeto. O Governo assumiü imedia-
ses heróis do povobrasileiro, que também são heróis tamente esse compromisso. Esse é o desejo, inclusi-
do mundo, porque muitos foram os que morreram nos ve, das famílias; provavelmente seria também o das
Estados Unidos, naHússia e na China para que no- pessoas que ali perderam suas vidas. Ontem recebi
vas conquistas na luta do homem para chegar ao infi- documento da Associação das Vítimas,ern que mani-
nito fossernalcançadas. Mas tudoo que se poderia di_ festam odesejo de que opro~eto continUe. Então, nes-
zer é ainda pouco em favor do trabalho silencioso e te momento de dor,guandochoramos os .entes queri-
d·· t· r·· B d AI - A dos ali perdidos,tarnbém lutam~s para que o projeto

Iscre o que se realzou na ase e cantara. gora tenha continuidade. Portanto, em nome da Comissão
se sabe oque eles fizeram. Foi necessária uma tragé- e no nosso próprio nome, manifestamos o desejo de
dia dessa natureza para que o Brasil e o mundo per- quese dê seguimento ao projeto. Gome> representan-
cebessemo.qne está sendo feito em·São José dos tes desta Casa, devemos .Iutar para que muito mais
Campos e na base espacial de Alcântara. apoio seja dado ao nosso projeto espacial.

Nossas homénagens são infinitas. No Mara- O ~R. NEIVAMORE1RA - Obrigado, colega e
nhão, é como se cada. um de nós, de cada uma de conterrânea Deputada Terezinha Fernandes.
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Sr. Presidente, um dos fatos mais importantes
que essa tragédia mostrou aos olhos do mundo foi a
existência de uma relação íntima entre Alcântara e a
soberania nacional. Presidi a Comissão de Relações
Exteriores quando se iniciava o debate sobre Alcânta
ra nesta Casa; depois estive na Comissão. Pois bem,
não estou condenando nenhum país nem dizendo
que tal ou qual faria desta ou daquela maneira. Evi
dentemente, há situações que não aceitamos. Mas
Alcântara, em determinado momento, representava
soberania. Costumava dizer que Alcântara é a sobe
rania nacional, foi lá que se definiram claramente os li
mites e o alcance da soberania brasileira.

Quando se propôs ao Brasil um acordo que obri
gava o Presidente da República, para entrar na base
aérea, a usar um crachá fornecido por um sargento
do exército de outro País; quando se dizia que não po
díamos usar os recursos advindos daquela conquista
no espaço para poder avançar cientificamente; que
não podíamos abrir as caixas que chegavam, que po
diam ser para lá, para o Iraque ou para a Colômbia, a
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados realizou um profundo estudo sobre o acor
do proposto, juntamente com as Forças Armadas e o
Ministério da Defesa, e conseguimos retê-lo. Hoje
esse acordo está em renegociação.

Mas o projeto precisa de recursos, não bastam
palavras. Os recursos previstos nos orçamentos para
Alcântara eram lamentáveis, não asseguravam a
grandeza do projeto. Sr. Presidente, a homenagem
maior, mais séria e mais profunda que se pode pres
tar a esses heróis é transformar Alcântara não em
uma base espacial, mas na maior, mais completa,
mais perfeita e mais eficaz base de lançamento de fo
guetes do mundo. Esta, sim, é a homenagem que de
vemos prestar a eles. Na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal é que se deve travar a batalha pela
soberania nacional, da qual eles são hoje heróis e víti
mas.

Muito obrigado.
O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ten

do sido ultrapassado o horário marcado para o início
da sessão extraordinária destinada à votação da re
forma tributária, concedo a palavra ao penúltimo ora
dor inscrito, nobre Deputado Elimar Máximo Damas
ceno, que falará pelo PRONA.

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Exmo.
Sr. Ministro da Defesa, José Viegas; Exmo. Sr. Minis
tro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral; Exmo.
Sr. Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadei-

ro-do-Ar Luiz Carlos da Silva Bueno; Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados; autoridades presentes; ami
gos e familiares dos heróis, é com grande pesar que
me associo, em nome do PRONA e do nosso Líder,
Dr. Enéas Ferreira Carneiro, à solidariedade prestada
às famílias dos técnicos mortos na explosão do Veí
culo Lançador de Satélites em Alcântara, no Mara
nhão.

Para além da dor imensurável que a ausência
repentina desses homens trouxe a familiares e ami
gos, quero lembrar a falta que eles farão ao Programa
Espacial Brasileiro. Muitos deles estavam há mais de
vinte anos no Centro Tecnológico da Aeronáutica, de
sempenhando tarefas de alta especialização. E quais
quer profissionais que venham a ser contratados para
substituí-los deverão antes se submeter a intenso
programa de treinamento.

Os 21 brasileiros mortos em Alcântara são már
tires da soberania nacional. Embora o Brasil ainda es
teja engatinhando com um programa espacial modes
to, não podemos perder de vista a importância do es
forço de produzir e lançar satélites para o fortaleci
mento da nossa soberania. A tecnologia dos satélites
é indispensável para a vigilância das fronteiras nacio
nais. O controle e a proteção de nossas águas, flores
tas e meio ambiente; a localização de novas jazidas
de minério; a melhoria e o barateamento das teleco
municações, e muitas outras aplicações.

Nenhum país repassa aos outros essas tecnolo
gias. Por outro lado, não é seguro nem razoável que
nos conformemos em permanecer indefinidamente
alugando satélites de países estrangeiros e colocan
do informações de crucial valor estratégico sobre nós
nas mãos desses países.

O Brasil deve lutar para que a morte desses 21
técnicos e cientistas em Alcântara não tenha sido em
vão. A despeito do choque causado pela perda de
tantos profissionais competentes e leais, é preciso
darmos seguimento ao Programa Espacial Brasileiro,
até em honra deles mesmos, que tombaram traba
lhando para que o Brasil, um dia, seja capaz de lançar
com eficiência seus próprios satélites.

Temos algumas vantagens comparativas: a
Base de Alcântara é a que tem melhor localização en
tre todos os centros lançadores do mundo, localizada
a 2,3 graus ao sul da Linha do Equador, permitindo a
rápida entrada do satélite em órbita e grande econo
mia de combustível. Isso faz com que o Brasil seja um
dos poucos países do mundo em condições de ter um
sistema completo: centro de lançamento, produção
de satélite e veículo lançador.

---------- - ---- -------------------- ---------~------------- --------~--------------
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço li- brasileiro em condições de colocar um satélite em ór-
cença para, num momento de verdadeira comoção, bita, conhecido por VLS.
ler mais uma vez, oportunamente, o nome dos 21he- Lamentavelmente, o lançamento não ocorreu. A
róis que não morreram em vão: Amintas Rocha Brito, tragédia que invadiu o seio de dezenas de famílias e
Antônio Sérgio Cezarini, Carlos Alberto Pedrini, Cé- tocou milhões e milhões de brasileiros não será em
sar Augusto Costalonga Varejão, Daniel Faria Gon- vão. A memória desses mártires que deram sua vida
çalves, Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, Gil CésarBap- ao Brasil merece ser registrada com toda a importân-
tista Marques, Gines Ananias Garcia, Jonas Barbosa cia conferida aos heróis da Pátria.
Filho, José Aparecido Pinheiro, José Eduardo de Nesse sentido, na .última semana, apresentei
Almeida, José Eduardo Pereira 11, José Pedro Claro projeto de lei que, aprovado por esta Casa, inscreverá
Peres da Silva, Luis Primon de Araújo, Mário César de no Livro dos Heróis da Pátria, localizado no Pan-
Freitas Levy, Massanobu Shimabukuro, Maurício Biel- teão da Pátria, no Distrito Federal, o nome desses va-
Ia de Souza Valle, Roberto Tadashi Seguchi, Rodolfo lorosos cidadãos, cuja eternidade lhes está assegura-
Donizetti de Oliveira, Sidney Aparecido de Moraes e da por todo o bem que cumularam à Pátria.
Walter Pereira Júnior. Na última semana, pude sentir mais uma vez

Diz passagem bíblica: toda nossa impotência diante da morte e quão peque-
"Sabemos, com efeito, que ao se desfazer a ten- no é nosso papel nesta etapa que estamos a cumprir.

da que habitamos neste mundo, recebemos uma Após a sessão plenária em que encaminhei o presen-
casa preparada por Deus e não por mãos humanas, te projeto, tive a notícia do falecimento deminha que-
uma habitação eterna no céu". (11 Cor 5,1) rida mãe, Hilda Marques Ortiz, figura humana maravi-

Lembramos o ocorrido e nos solidarizamos com Ihosa, que aprendi a admirar pelo exemplo e por suas
as famnias daqueles heróis: mães, esposas, noivas, ações diárias de respeito e amOr ao próximo. Para
filhos e netos. Apesar do sofrimento, sabemos que nós, que acreditamos na vida eterna, estão hoje to-
suas vida.s foramsacrificadas por um Brasil pujante. dos eles gozando do Amor Celestial, cuja dimensão é

Que o Espírito Santo de Deus possa consolar inimaginável por nós, que ainda estamos cumprindo
todos os familiares e amigos. esta etapa terrena.

Muito obrigado a todos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, colocar
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con- um satélite em órbita não é tarefa fácil, o que explica,

cedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Ortiz, pelo por certo, o fato de apenas oito países - Estados Uni
dos, Rússia, Ucrânia, França, Israel, Inglaterra e Ja-

PV. pão - integrarem o seleto clube de países possuido-
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pronuncia o res de tal tecnologia. O Brasil sofreu toda espécie de

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Ministros da pressão para poder ter acesso a algum tipo de tecno-
Defesa, José Viegas, e da Ciência e Tecnologia, Ro- logia que nos permitisse acelerar a construção do
berto Amaral; EXmo. Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz VLS. Muitos foram os percalços enfrentados pelos
Carlos da Silva Bueno; senhores representantes dos técnicos brasileiros, civis e militares, para tentar dotar
familiares; Sras. e Srs. Deputados;minhas senhoras e o País de sofisticada tecnologia, que nos remeterá a
meus senhores, o último 22 de agosto foi um dia mar- esse fechado e milionário comércio de satélites.
cante em nossa história, na história da inteligência
brasileira, na história do Vale do Paraíba, no Estado Trata-se de mercado orçado hoje em mais de

2,5 bilhões de dólares e que não pára de crescer. O
de São Paulo, na história do Maranhão, em Alcântara, foguete VLS tem preço extremamente competitivo.
na história dos heróis do Brasil. A exemplo de milhões Seu custo está orçado em 6,5 milhões de dólares, en-
de brasileiros, acompanhei consternado o acidente quanto seu concorrente mais.próxirno, oPegasus, de
fatal que ceifou a vida de 21 valorosos cidadãos brasi- fabricação norte-americana, custa 15 milhões de dó-
leiros. Heróis da ciência e tecnologia, que deram a lares. Portanto, a entrada brasileira nesse restrito
vida à Pátria, defendendo a soberania do País. mercado deve incomodar muita gente.

Partiram para uma esfera superior, que nós, Além disso, precisamos aproveitar a privilegiada
cristãos, temos a convicçã6de existir, o que nos serve localização de Alcântara, menina dos olhos da NASA,
de conforto, mas não ameniza a dor da saudade. Bra- que este Congresso Nacional soube com muita pro-
sileiros que naquele momento exteriorizavam ao priedade defender, mediante o acordo espúrio que
mundo sua emoção em poder servir à Nação com os "transformava" Alcântara em território de uso ameri-
preparativos para o lançamento do primeiro foguete cano. Alcântara está a apenas 2 graus da Linha do
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Equador, garantindo aceleração extra aos foguetes
lançados dali. As restrições à construção do VLS par
tiram do G-7, que reúne as sete nações mais ricas do
mundo, sob a alegação de que o Brasil poderia se uti
lizar da tecnologia para construir mísseis balísticos.

Sr. Presidente, ao longo dos anos, o Governo
brasileiro procurou demonstrar que seus objetivos
eram puramente econômicos e, portanto, pacíficos.
Para tanto, tirou o projeto da área militar e o transferiu,
em 1994, para a Agência Espacial Brasileira, órgão
civil ligado à Presidência da República. Passamos
também a ser signatários do Tratado de Não-Prolife
ração de Armas Nucleares, motivo pelo qual me as
susta a retomada do Programa de Energia Nuclear
anunciado pelo Governo Lula.

Gostaria de, em nome do Partido Verde brasilei
ro, prestar minhas sinceras condolências a todos os
familiares das vítimas e, ao mesmo tempo, a todo o
povo brasileiro. São palavras de encorajamento para
que nossos técnicos não se deixem levar pelo desâni
mo. Mais do que nunca, é preciso redobrar o ânimo e
os esforços para que o próximo lançamento s~ torne
realidade e motivo de orgulho aos brasileiros. E a for
ma adequada de saudar a memória de todos esses
mártires do desenvolvimento tecnológico e científico
do Brasil.

Que Deus os abençoe e, com sua presença, mi
nimize a dor da saudade, confortando os corações

dos que conviveram, amaram e amarão eternamente
esses valorosos heróis do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Antes de encerrar a sessão, gostaria de agradecer,
em nome do Presidente João Paulo Cunha e de todos
os que compõem a Câmara dos Deputados, a honro
sa presença do Ministro de Estado da Defesa, Embai
xador José Viegas; do Ministro de Estado da Ciência
e Tecnologia, Dr. Roberto Amaral; do Comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos
da Silva Bueno; do representante da Associação das
Famílias das Vítimas do Acidente com o VLS-1, Sr.
Cláudio Almeida; dos Srs. Parlamentares e demais
autoridades presentes.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e
17 minutos.)

Ata da 177a Sessão, Extraordinária,
Matutina, em 10 de setembro de 2003

RORAIMA
ALCESTE ALMEIDA PMDB

ÀS 11 HORAS E 21 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente;
Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

ALMIR SÁ PLPLlPSL
FRANCISCO RODRIGUES PFL
Total de Roraima: 3

AMAPÁ
ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
EDUARDO SEABRA PTB
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 5

PARÁ
ANIVALDO VALE PSDB
BABÁ PT
JADER BARBALHO PMDB

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura
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JOSUÉ BENGTSON PTB
PAULO ROCHA PT
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total· dePará: 9

AMAZONAS

CARLOS SOUZA PLPUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDONIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondonia: 6

ACRE
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS
DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
OSVALDOREIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT

NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PLPUPSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhâo: 15

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 14

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
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INALDO LEITÃO PLPUPSL

LÚCIA BRAGA PMN
LUiZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PLPUPSL
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdeB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdeS
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL

DANIEL ALMEIDA PCdeB
EDSON DUARTE PV

FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB
CÉSAR MEDEIRO SPT
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PLPUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PLPUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MAnOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPUPSL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
ODAIR PT
PATRUS ANANIAS PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
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ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SitAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO

JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE ·PSB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DR. HELENO PP
EDUARDO CUNHA PMDB
ELAINECOSTA PTB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITTAR PT

JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LAURA CARNEIRO PFL
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
RODR1GO MAIA PFL

SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ARLINDO CHINAGLlA PT
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEiRO PT
DR. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
DR. PINOTTI PMDB
OU RVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MEDEIROS PLPUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PLPUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO UMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
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ALBERTO FRAGA PMDB
OSÓRIO ADRIANO PFL
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 4
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VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL EDUARDO SCIARRA PFL
VICENTINHO PT GUSTAVO FRUET PMDB
WALTER FELDMAN PSDB HERMES PARCIANELLO PMDB
Total de São Paulo: 48 IRIS SIMÕES PTB

MATO GROSSO JOSÉ BORBA PMDB
PEDRO HENRY PP JOSÉ JANENE PP
RICARTE DE FREITAS PTB LUIZ CARLOS HAULY PSDB
ROGÉRIO SILVA PPS MAX ROSENMANN PMDB
WEUNTON FAGUNDES PLPUPSL NELSON MEURER PP
Total de Mato Grosso: 4 ODíLlO BALBINOTTI PMDB

OLIVEIRA FILHO PLPUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 20
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GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PLPUPSL
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP

HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT

-- -- --~ ---------- - ---------
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LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MILTON CAROlAS PTB

NELSON PROENÇA PPS
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDOBIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
VEDA CRUSIUS PSDB

Total de Rio Grande do Sul: 22

1- ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 343 Senhores Deputados.

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

brasileiroiniciamós nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

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

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

m- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Bor-
nier.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, foi das mais movimentadas a última segunda-feira,
dia 8 de setembro do corrente, noMunicípio de Nova Igua
çu, Estado do Rio de Janeiro, que recebeu a visita dos
membros da Frente Parlamentar Mista para Desenvolvi
mento Sustentável e Apoio às Agendas 21 Locais. Lá esti
veram presentes os Senadores Augusto Botelho e Serys
Slhessarenko, os Deputados Sarney Filho, Almerinda de
Carvalho, Reinaldo Betão e Elaine Costa, e outras autori
dades, que se inteiraram dos problemas da região.

Na oportunidade, S.Exas. visitaram a Central de
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos, 10
calizada.na estrada de Adrianópolis nO 5.213, no Municí-

pio de Nova Iguaçu. O aterro implantado tem uma área
total de 1.200.000 metros quadrados, com o que existe
de mais moderno em tecnologia de disposição e trata
mento de resíduos sólidos no País, sendo o primeiro
aterro desse porte licenciado pelos órgãos ambientais no
Estado do Rio de Janeiro, com uma capacidade de até
1.500 toneladasldia de resíduos domiciliares e públicos.

A Frente Parlamentar Mista para Desenvolvi
mento Sustentável e Apoio às Agendas 21 Locais,
presidida pela Senadora Serys Slhessarenko, do PT
de MatoGrosso, destacou a Central de Tratamento de
Resíduos de· Nova Iguaçu como um dos 5 principais
projetos desenvolvidos do País no manejo de resídu
os sólídos de forma sustentável, com geração de
energia e preservação do meio ambiente.

Os membros da Frente Parlamentar mostra
ram-se particularmente satisfeitos com o que viram,
pois essa iniciativa traduz a relevância das questões
ambientais no País. Assim, podemos afirmar que o
projeto do aterra de Nova .Iguaçu deveria ser tomado
como modelo pelos Municípios de toda a extensão
territorial brasileira. Afinal, Sr. Presidente, o destino
do lixo ainda preocupa muito a humanidade por não
haver encontrado até agora um local certo para sua
destinação e seu plenó reprocessamento.

Isso contin~ae continuarápofmuito tempo sen
do fator de inquietação entre aqueles que cuidam da
preservação. do .meio ambiente, pois. todos os dias
uma carga de 125 mil tonelaÂas~erejeitos orgânicos
e de material recicláve! é despejada na natureza, pon
do emrisco a saúde das populações. Essevolume vai
parar nos lixões. Entretanto, apenas 20% é destinado
adequadamente aos aterros sanitários. Mesmo com
esses dados, Nova Iguaçu sonsegueatualmente co
letar e tratar Cerca de 800 toneladas de lixo por dia.

Tão grave •• é a situa.ção ambiental····brasileira que
em boa hora começa a crescer no Congresso Nacional
a idéia de criação de uma políticapara disciplinar o as
sunto e tiraro Brasil do atraso em que se encontra.

Essa é mais umaproya, Sr. Presidente, de que as
atenções do Congresso Nacio~al ~stão vo~adas também
para as questões ambientais como um todo, de modo a
assegurar à populaçãobrasileira ascondiçõesnecessári
as ao pleno desenvolvimento e ao seu bem-estar.

Congratulo-me comosParl'amentares membros
da Frente Parlamentar Mista. para Desenvolvimento
Sustentável e Apoio às Agendas 21 Locais pelo pu
jante trabalho que estão desenvolvendo em prol do
meio ambiente. Está de parabéns a população de
Nova Iguaçu pelos benefícios qUe recebeu com a im
plantaçãodaCehtral de Trataménto e Disposição Fi
nal de Resíduos Sólidos.
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Meus especiais agradecimentos ao nobre De
putado Sarney Filho, bem como à sua então equipe
de Ministério, composta pelos Drs. Eduardo Novaes e
Carlos Henrique, pelo repasse de verbas para im
plantação do aterro.

Parabenizo o Secretário de Urbanismo e Meio
Ambiente do Município, Sr. Vicente Loureiro; o Presi
dente da Empresa Municipal de Limpeza Urbana de
Nova Iguaçu, Dr. Paulo Saldanha; e o Grupo Paulista
S.A., que detém a concessão e exploração do referido
aterro sanitário.

Para finalizar, parabenizo também o Prefeito de
Nova Iguaçu, Dr. Mário Marques, pelos problemas en
frentados até agora nos mais diversos níveis, inclusi
ve demandas judiciais, mas que hoje concretiza e re
aliza o sonho do povo iguaçuano, que bem adminis
tra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, deverá reunir-se na tarde de hoje a
Comissão Especial de Reforma Política, sob a presi
dência do Deputado Alexandre Cardoso, a fim de
apresentar, formalmente, os primeiros projetos elabo
rados pelo Relator, Ronaldo Caiado, após debates
que se processaram nos últimos sessenta dias, na
busca de pontos de vista consensuais, capazes de vi
abilizar o trâmite de tais proposições, sem maiores
embargos neste Plenário.

Ressalte-se que uma série de audiências públi
cas assinalou o esforço daquele órgão para buscar
dados abalizados em torno da polêmica temática, so
bretudo no que concerne à fidelidade partidária e ao
financiamento público de campanha, considerados vi
tais para inspirar a modernização da sistemática par
tidária e eleitoral do País.

Alguns prestigiosos dirigentes partidários, como
o Senador Jorge Bornhausen, do PFL, e os Deputa
dos Michel Temer, do PMDB, e Enéas Carneiro, do
PRONA, chegaram a discorrer sobre os pontos de
vista de suas respectivas facções, oferecendo subsí
dios valiosos, que serviram para inspirar a formulação
das matérias que hoje serão conhecidas e, possivel
mente, chanceladas pelos integrantes da Comissão.

Na quarta-feira passada, quando estava progra
mada a presença do Presidente do PT, José Genoíno,
e do Deputado José Carlos Martinez, do PTB, dentre
outros, a reunião foi cancelada, atendendo a expres
sa determinação da Mesa, já que, na mesma hora,
este Plenário estava decidindo em torno da reforma
tributária, que hoje volta a ser objeto de apreciação,

em aspectos considerados relevantes para o Gover
no ea Oposição.

Há uma expectativa em todo o País quando às
modificações que hão sido objeto de discussão nesta
Casa, sobretudo no que tange à perspectiva de sua
vigência ocorrer ainda no pleito do próximo ano, o que
nos parece inteiramente impossível, em face da exi
güidade do prazo disponível para o cabal cumprimen
to dessa tarefa.

É bom mencionar o fato de que qualquer deci
são da Câmara dos Deputados terá de ser submetida
ao Senado, em face da estrutura bicameral predomi
nante em nosso contexto legislativo, transformando
aquela Casa em revisora dos atos aqui praticados,
com tal finalidade.

O esforço despendido por todos nós direcio
nou-se para a necessidade de oferecer alterações
compatíveis com nossa realidade, pondo-se fim, pe
los menos, à irrefreável transmigração de Parlamen
tares de uma para outra legenda, o que avilta a pró
pria dignidade dos mandatos e enfraquece nossas le
gendas, trinta das quais registradas, oficialmente, no
Tribunal Superior Eleitoral.

Se o esforço de logo mais revestir-se de êxito, é
possível que se assegure regime de urgência para o
encaminhamento de tais matérias, o que poderá
ocorrer até o próximo dia 20, com imediato envio ao
Senado Federal, que tem a presidi-lo o Senador José
Sarney.

Com isso, a Comissão de Reforma Política me
lhor se posicionaria diante da opinião pública brasilei
ra, que inadmite novas protelações em torno de uma
exigência que se insere no contexto de nossas aspira
ções democráticas.

Para a competição de 2006, as reformulações
assumiriam maior abrangência, dentro da preocupa
ção de dotarmos o País de uma legislação que pu
desse significar o aprimoramento de nossas institui
ções.

É esse, semdúvida, o grande intento dos que in
tegram a Comissão de Reforma Política, que logo
mais se manifestará em torno de tão importantes pro
jetos.

O SR. DA. EVILÁSIO (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
no Governo Fernando Henrique Cardoso deu-se o
processo de privatização de várias importantes em
presas para o País. Alguns diziam que aquilo ia de en
contro à soberania nacional, porque se tratava de se
tores estratégicos, como o energético, o de telecomu
nicações e outros. O Governo, contudo, dizia que,

_._-----_. -----~~---------
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para dar mais agilidade à máquina enferrujada, viabi- Sr. Presidente, trago esta preocupação ao Con-
lizar recursos e investimentos em setores estratégi- gresso Nacional. Se essa moda pegar, todas essas
cos, era necessária a privatização. O País não tinha empresas privatizadas, se forem mal geradas ou se
recursos para resolver esses problemas. Com esse houver insucesso na obtenção de grandes lucros,
discurso, muitas empresas foram privatizadas e, com com certeza serão todas devolvidas, com grande pre-
isso, o Brasil perdeu grande parte do seu enorme pa- juízo ao banco estatal. Até porque hoje as ações des-
trimônio. sas empresas estão sendo devolvidas com deságio,

É importante dizer que foi uma falácia o discurso desvalorizadas.
da privatização para investir em infra-estrutura e na É importante dizer que, nesse negócio, segura-
área social. O Governo Fernando Henrique Cardoso mente está havendo prejuízo para um banco estatal,
arrecadou mais de 100 bilhões no processo de privati- um banco do povo: o Banco Nacional de Desenvolvi-
zação, mas não abateu a dívida. Quando S. Exa. assu- mento Econômico e Social - BNDES.
miu o Governo, a dívida interna era de 60 bilhões; Muito obrigado, Sr. Presidente.
quando entregou o comando do País ao Presidente O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Lula, a dívida já erade maisde 800 bilhões. E o pior: o Presidência solicita aos Srs. Parlamentares presen-
Governo FHC também não investiu em infra-estrutu- tes nas diferentes dependências da Casa que ve-
ra, haja vista as precárias condições das estradas, nham ao plenário imediatamente, pois já iniciamos a
portos e aeroportos do País. sessão extraordinária convocada para dar continuida-

Trago um exemplo para mostrar como isso foi de à votação da PEC nO 41, que trata da reforma do
nefasto para as finanças do País. AFolha deS.Paulo Sistema Tributário Nacional.
noticia que a AES, hoje privatizada, que detém a mai- A Presidência informa que será rígida agora
or empresa de fornecimento de energia no local mais com a lista de assinaturas, pois muitos Parlamentares
estratégico - a Grande São Paulo _, torna-se inadim- chegaram cedo e desejam usar da palavra. Posterior-
plente, com uma dívida de 1,2 bilhão. mente, vai cOhceder a palavra àqueles que querem

O processo de privatização começou em 1998, dar seus discursos como lidos, pois já houve muitas
quando o BNDES emprestou 888,6 bilhões para se- reclamações em função de não estarmos seguindo a

lista de inscrição.
rem pagos em suaves prestações semestrais, num to-
tal de 9. Ao vencer a primeira, um ano depois, feverei- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
ro de 1999,a AES pediu que fosse parcelada em 5 ve- cedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda,
zes. Estava, então, pedindo um prazo de 2 anos para para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
pagá-Ia. Esse fato mostra o total desequilíbrio da em- O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Como
presa. Como se não bastasse, em janeiro de 2000, Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
mais 1 bilhão do BNDES foi emprestado à AES. e Srs. Deputaclo$, preparamos este pronunciamento

para a sessão solene em homenagem aos mortos da
Sr. Presidente, o tempo não está do meu lado tragédia registrada no Centro de Lançamento de

para que eu exponha o tanto que foi nefasto aquele Alcântara.
negócio para os cofres públicos.

Queremos, portanto, nos dirigir aos familiares
Hoje, a dívida de 1 bilhão e 200 milhões fez com das vítimas desse acidente, bem como às demais au-

que o BNDES negociassecom essa empresa e se as- toridades presentes àquela sessão solene de home-
sociasse a ela formando uma outra, chamada Nova- nagem: o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa; o
com, orçada em 1,2 bilhão. No negócio, o BNDES en- Exmo. Sr. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia,
tra com 600 milhões e a AES, com mais 600 milhões. Comandante daAeronáutica, Brigadeiro Luiz Carlos
O BNDES tem participação societária de 50% menos da Silva Bueno, para dizer que ainda recordo aqui as
uma ação, e a AES, 50% mais uma para continuar palavras que pronunciei desta tribuna, em setembro
mandando e predominando nessa nova empresa. de 2001 ,quando debatíamos, na Câmara dos Depu-

Qual a nossa crítica a esse grande negócio? O tados, o acordo que pretendia estabelecer o aluguel
BNDES entra com l.Imcrédito, que não existiu, de 600 da Base de Alcântara aos Estados Unidos da Améri-
milhões, e a AES, mais uma vez beneficiada, asso- ca. Travava-se, então, mais uma batalha pelo pleno
cia-se ao banco, forma uma nova empresa e entra desenvolvimento da nossa ciência e tecnologia, ne-
com uma dívida de 600 milhões, sem contar a inadim- cessidade emergente para a realização do Brasil
plência de dívidas anteriores. como Nação.
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Hoje, 2 anos depois, nos reunimos num momen
to difícil, sombrio, no qual prestamos uma homena
gem sentida aos heróis brasileiros tombados na tra
gédia recentemente verificada em Alcântara, quando
se encontravam em ação na defesa dessa mesma
trajetória histórica determinada.

Na mesma tradição milenar com a qual osgre
gos homenageavam seus soldados mortos, aqui es
tamos para honrar esse punhado de brasileiros que
dignificaram, em mais um capítulo da saga brasileira
em construção, a nossa busca inarredável de um ca
minho simbolizado pela conquista do espaço. E reafir
mamos: nenhuma ameaça é capaz de nos fazer abdi
car desse objetivo.

É a homenagem que fazemos, respondendo
presente, em memória de Amintas Rocha Brito, Antô
nio Sérgio Cezarini, Carlos Alberto Pedrini, César Au
gusto Costalonga Varejão, Daniel Faria Gonçalves,
Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, Gil César Baptista
Marques, Gines Ananias Garcia, Jonas Barbosa Fi
lho, José Aparecido Pinheiro, José Eduardo de Almei
da, José Eduardo Pereira 11, José Pedro Claro Peres
da Silva, Luís Primon de Araújo, Mário César de Frei
tas Levy, Massanobu Shimabukuro, Maurício Biella
de Souza Valle, Roberto Tadashi Seguchi, Rodolfo
Donizetti de Oliveira, Sidney Aparecido de Moraes e
Walter Pereira Júnior.

A defesa da nossa soberania é igualmente ho
menageada em cada um desses mártires do nosso
Programa Espacial Brasileiro. Eles tombaram num
capítulo voltado para a inserção do Brasil no fechado
ambiente do avanço tecnológico que, nas últimas dé
cadas, reuniu um restrito número de países capacita
dos a enviar para o espaço equipamentos refinados
de pesquisas e coleta de dados.

O Brasil, para chegar em oitavo lugar nesta cor
rida, buscou acompanhar o desenvolvimento mundi
al, e criou, em 1965, o Centro de Lançamento da Bar
reira do Inferno, em Natal, Rio Grande do Norte, de
onde foram lançados os foguetes da famíliaSonda I,
11, 111, e IV. A experiência acumulada com esses lança
mentos e as tarefas postas pelos cientistas e técnicos
brasileiros originaram a Missão Espacial Completa
Brasileira - MECB, ainda nos anos 70, submetida à
Comissão Brasileira de Atividades Espaciais 
COBAE, órgão interministerial vinculado ao Esta
do-Maior das Forças Armadas, com a finalidade de
estabelecer competência nas áreas de satélites e de
lançadores, além do Centro de Lançamento, visando
projetar e construir um programa espacial completo.

Coube ao Instituto Nacional de Pesquisas Espa
ciais o desenvolvimento do satélite e do segmento

solo correspondente, e ao Instituto de Aeronáutica e
Espaço, do Centro Técnico Aeroespacial, vinculado
ao Ministério da Aeronáutica, o desenvolvimento do
veículo lançador, recebendo ainda a missão de pre
parar um centro de lançamento para os engenhos es
paciais. Alcântara, no Maranhão, substituíra o Centro
de Lançamento da Barreira do Inferno, visto que a ex
pansão urbana de Natal inviabilizara o lançamento de
satelitizadores do tipo do VLS ou superior.

A Operação São Marcos, que lançou um fogue
te de sondagem VS-30 - tipo voltado para missões
suborbitais -, com uma carga útil de experimentos
brasileiros, alemães e americanos, atingira o centési
mo lançamento de um foguete de sondagem produzi
do pelo IAE. Foi o quarto lançamento do foguete de
sondagem VS-30 - que utilizara o primeiro estágio do
Sonda 111- com índice de nacionalização superior a
95%, um dos sucessos do Comando da Aeronáutica,
em especial pelo incremento à indústria nacional.
Cumpriu-se, assim, mais uma etapa do Programa Na
cional de Atividades Espaciais, viabilizando-se vários
experimentos tecnológicos e científicos em ambiente
de microgravidade relevantes para a comunidade ci
entífica nacional e internacional.

Apesar das dificuldades orçamentárias impos
tas, determinadas pela pressão internacional, os es
forços nacionais mantiveram acesas operações como
a Almenara, voltada para o lançamento do VLS-1 V02
- segundoveículo do VLS-1 -, e para a colocação em
órbita do satélite SACI 2 , projetado pelo INPE, com o
peso de 80 quilos, e transportando 4 experimentos ci
entíficos selecionados pela Academia Brasileira de
Ciências.

O investimento total em ciência e tecnologia
chegou a 1% do PIB no final dos anos 70, mas veio
declinando, e, em 1999, atingia 0,6%, de acordo com
o físico espacial e astrônomo Luiz Alberto Vieira Dias,
que revelava:

"A área espacial nunca ultrapassou os US$ 100
milhões por ano, sem a inclusão de salários. Um ce
nário minimamente favorável ao nosso desenvolvi
mento aeroespacial- apenas para atingirmos o está
gio atual da índia num prazo inferior a 10 anos - de
mandaria investimentos da ordem de US$ 150 mi
lhões, voltados para o programa do VLS, participação
na Estação Espacial Internacional, ampliação dos
programas do PNAE, diversificação de parcerias in
ternacionais, novos projetos de satélites plenamente
nacionais, melhoria dos salários e condições de tra
balho no INPE, CTA e AEB, consolidação da plena in
serção das universidades e da indústria nacional nos
projetos espaciais".

----------------
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Nessas condições, ficaríamos em situação mais participa do Missile Technology Control Regime (Re-
confortável no que se refere às pesquisas espaciais, gime de Controle de Tecnologia de Mísseis - MTCR),
ampliando, e muito, nossa capacidade para lidar com que reúne as potências do G-7 e outros, num total de
as aplicações espaciais no campo da meteorologia, 29 países, assumindo todos os compromissos perti-
das telecomunicações e na observação da terra, en- nentes a este regime.
tre as múltiplas finalidades voltadas para odesenvol- Mesmo assim, o Brasil passara a constar da lis-
vimento da agricultura, da indústria, dos serviços, ta dos países "preocupantes" por seuS projetos de
sem esquecer atividades voltadas para a prevenção mísseis, acentuando a tensão permanente dos Esta-
de incêndios florestais, mapeamento de riquezas, en- dos Unidos coma elevação do poderio técnico-militar
tre outras. de outros países a partir da difusão de conhecimen-

As restrições impostas pelos Estados Unidos ao tos, tecnologias e equipamentos. Quem assim proce-
nosso desenvolvimento aeroespacial, ao longo do deu foram os maiores produtores e vendedores de ar-
tempo, nunca tiveram nenhum cabimento, foram sem- mamentos, os maiores artífices da guerra e os maio-
pre inaceitáveis. Como revelou o Major-Brigadei- res inimigos da paz em todo o planeta.
ro-do-Ar Reginaldo dos Santos, em seu artigo O Pro- Essa posição beligerante e imperial explicaria
grama Nacional de Atividades Espaciais frente aos também oAcordo de Alcântara.Em1999, o Congres-
Embargos Tecnológicos, essas restrições incluíram, so dos Estados Unidosproduziu o Strom Thurmond
desde simples serviços como o do tratamento térmico National Defense Authorization, que estabeleceu ma-
dos envelopes dos motores do Sonda IV, até a venda ior controle na exploração de.satélites para colocação
de. supercomputadores de aplicação geraL No con- em órbita por foguetes estrangeiros. O Governo dos
junto,.essas intoleráveis restrições tentaram· passar Estados Unidos não vinham permitindo sequer que
uma idéia de preocupação com o uso bélico do co- suas empresas fizessem lançamento de seus fogue-
nhecimento tecnológico pelos países para dourar a tes a partir do Centro de lançlElmentos de Alcântara
posição de embargo que os Estados Unidossempre ou mesmoque sat$lites americanos fossem .ooloca-
exerceram, ·de modo arrogante, como direito inaliená- dosem órbitaapartirdoBrélsil, além de não permitir a
vel em sua ação sobre os povos. exportação para onosso País de itens para o ClA ou

O Brasil, que já domina as tecnologias básicas para os foguetes brasileiros, mesmo os mais insignifi-
nucleafe defoguétes limçadores de satélites, sofrera cant~s, sob a. alegação de não poder, por razões in-
restrições e pressões de toda ordem, sobretudo sob a compreensíveis, direta.ouindiretame~te,contribuir
alegação de que a indústria de material bélico nacio- para o programa de foguetes lançadores de satélites
nalestaria presente no cónflitodo Ori.ente Médio. Re- do Brasil.
conhecera o Brigadeiro Reginaldo Santos que os re- Com a possibilidade de acordo, em 2001, pas-
gimes que visam evitar a proliferação de armas são sara aadmitirautilização de nosso território, desde
usados "como ferramentas de pressão política em ne- que não ocorre~e transferência de n~nhum gênero,
gociaçõesinternadofl~ise inibidores do desenvolvi- nenhumaaplicação dos recursos do aluguel da base
mento dos países emergentes", impondo restrições noprograma brasileiro e total prerrogativa de controle
aossel.lsprogramas, e acrescentava: pelo Governo dos Estados Unidos - da distribuição

"As razões do comportamento americano são de crachás .aoaporte decontêineres - do CLA. Ou
muito mais de cunho estrélté~ico-industriais-comerci- seja, desde que fosse, comosepretendia,um acordo
ais do 9ye ~stratégico-militafes, muito embora insis- pensado e•redigido levando em conta apenas o illte-
tam emaJirrnarqueapreocupaçãodeles é com a pro- resseimperiat· dos EUA e acatado. por um Governo
liferaçãp de armas de destruição em massa e seus cabisbaixo e sub.serviente, (tue, ~témde aceitar a ín-
vetores)". tegra da redação, não pretendesse sequerargumen-

Não se sustentou o argumento de que, desde a tar queo Congresso NacionaldoseuPaís o contesta-
crise~9Golfo Pérsico, no final dos anos 80, o Brasil ria - receitaadotadapor lá, em seu 'próprio Congres-
pudesse ser condenado COrno supridor de armamen- so, quando se trata de fábriparproteclonismo. Este
tos erElpassadorde tecnologia sensível para países aluguel da Pátria, realizado por um governo que prati-
proscritos pelos Estados Unidos, a exemplo do Iraque casse a rendiçãototal, não serViria emnadaao nosso
e da Líbia.. Na verdade, o Brasil venderaao Iraque, no ProgramaNacional de Atividades Espaciais.
período de 1977 a 1990, cerca de US$ 780 milhões O maisclHiosoé que o Governo dos Estados
em iténsê;leemprego militar, contra cerca de US$ 56 Unidos, visando obstar umnêgócio que lhes pareceu
bilhõeS das maiores potências. Além disso, o Brasil promissor para0 Brasil, endereçara ao Governo itali-
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ano um non paper - documento diplomático envergo
nhado, obscuro, desleal, aético e repleto de subterfú
gios - no qual recomendou a sustação do acordo ne
gociado entre a empresa italiana FIAT Avio e a brasi
leira INFRAERO para lançamentos comerciais a par
tir da base de Alcântara. Esta negociação, iniciada em
dezembro de 1997, desdobrou-se no dia 7 de abril de
1998, quando a INFRAERO, empresa responsável
pela comercialização do CLA, assinou com a FIAT
Avio e as empresas ucranianas Yuzhnoye e Yuzhny
um memorando de entendimento, tendo em vista a
criação das condições no ClA para o lançamento do
foguete ucraniano Cyclone.

Antes disso, a FIAT Avio e a Yuzhnoye - esta
atuando em nome das 2 empresas ucranianas - fir
maram um acordo estratégico, constituindo uma joint
venture para comercializar os lançamentos do Cyclo
ne, estimando que este foguete, construídoa partir de
um míssil intercontinental, seria um veículo lançador
de satélites eficiente, seguro, econômico e, portanto,
competitivo. Confiando nisso, a FIAT Avio vislumbrou
excelente negócio com a empresa lridium de telefo
nes celulares globais (cobertura quase mundial): o
lançamento pelo Cyclone de 60 satélites do sistema
Iridium, desde Alcântara, entre os anos 2001 e 2011.
Daí a busca de um acordo com a INFRAERO.

Por um lado, o Governo norte-americano aceita
ria o Brasil como parceiro na Estação Espacial Inter
nacional, contribuindo com US$ 120 milhões. Por ou
tro, dizia ao Governo italiano que o Brasil não é um
país confiável para participar do mercado de lança
mentos espaciais, em franca expansão. O tema cons
tara da agenda das conversações oficiais mantidas
com o Departamento de Estado norte-americano por
uma delegação brasileira chefiada pelo próprio (en
tão) Presidente Fernando Henrique Cardoso aos
Estados Unidos. O então Ministro da Ciência e Tecno
logia, Luiz Carlos Bresser Pereira, numa entrevista ao
Jornal da Ciência, da SBPC, contou ter recebido re
presentantes da NASA e ter dito a eles que "estava
muito incomodado com essa resistência do Governo
americano com relação à Alcântara".

Na mesma época, o então Diretor-Geral da
Agência Espacial Brasileira, Brigadeiro Ajax Barros
de Melo, formulara a seguinte proposta, na entrevista
ao semanário americano Space News, divulgada em
7 de junho:

"É tempo de fazer um adendo ao atual acordo
assinado entre os Governos do Brasil e dos EUA que
permite ao Brasil participar da Estação Espacial Inter
nacional. O acordo deve tratar especificamente do

lançamento de foguetes dos EUA desde o Centro de
Alcântara".

A atitude dos Estados Unidos realçou proble
mas jurídicos globais, pois toda e qualquer atividade
espacial é regulamentada por instrumentos internaci
onais reconhecidos. O principal deles, o Tratado do
Espaço, de 1967, afirma em seu art. 1°:

"O espaço exterior poderá ser explorado e utili
zado livremente por todos os Estados sem qualquer
discriminação, em condições de igualdade. A explora
ção e o uso do espaço deverão ter em mira o bem e o
interesse de todos os países, qualquer que seja o es
tágio de seu desenvolvimento econômico e científi-
co",

E ainda, no art. 3°, afirma que as atividades es
paciais devem ser realizadas de modo a ''favorecer a
cooperação e a compreensão internacionais".

Estados Unidos, Itália, Ucrânia e Brasil ali
nham-se entre os 97 países que assinaram e ratifica
ram o Tratado do Espaço e sabem que nenhum país
pode exercer pressão unilateral para impedir a reali
zação de programas e negócios espaciais de qual
quer outro país. Se um programa ou um negócio es
pacial fere os princípios· internacionalmente adota
dos, o caso deve ser tratado por via internacional,
multilateral, mediante consultas e negociações entre
todos os países inscritos, e não por decisão individual
e arbitrária de qualquer país em separado, muito me
nos via non papar. Este artifício visou concretamente
anular um acordo comercial em curso de negociação,
transparecendo como concorrência desleal para obs
truir o surgimento de nova alternativa no mercado de
lançamentos espaciais, contrariando igualmente as
normas de livre comércio e livre concorrência da
Organização Mundial do Comércio.

Tudo isto nos levou a uma preocupação perma
nente com a postura dos Governos das potências es
paciais, que tendem a defender, com sua visão mar
cada objetivamente por um sentido unipolar, os inte
resses de suas corporações, relegando a plano inferi
or a imprescindível consideração dos interesses pú
blicos nacionais e internacionais.

Pela posição norte-americana assumida diante
do Tratado de Kyoto, se desresponsabilizando quanto
ao controle da poluição, e também quanto ao acordo
de não-proliferação de armas nucleares, seria natural
até a expectativa de que, a qualquer dia, retirasse sua
ratificação ao Tratado do Espaço, de 1967, que esta
belece o código das atividades espaciais e pronuncia
em seu art. 2°:
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"O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais do espaço, ajustada às condições de um mundo ain-
corpos celestes, não poderá ser objeto de apropria- da unipolar.
ção nacional por proclamação de soberania, por uso A nossa trajetória vitoriosa no setor exigiu e exi-
ou ocupação, nem por qualquer outro meio". ge parcerias ousadas, mas dispensa subserviência e

Diante disso,não haveria segurança possível no mesquinharia. Salvaguardas são indispensáveis para
que diz respeito aos !imites postos pelo aluguel de quem teme o desenvolvimento dos povos e a demo-
Alcântara. cratização do saber no planeta.

Como resultado lógico da posição arrogante Para o Brasil é exemplar o Programa CBERS
que adotam diante dos países, os Estados Unidos in- (Satélite Sino-Brasileiro de Sensoriamento Remoto,
viabilizariam o consenso imprescindível à inclusão de ou China-Brazil Earth Resources Satellite), que teve
qualquer novo item na agenda do Subcomitê Jurídico início em 1988 com a assinatura de um acordo de co-
do Comitê da ONU para o Uso Pacífico do Espaço - operação entre 2 países que não se tratam à base do
COPUOS, rejeitando propostas sobre temas de ine- protecionismo. O primeiro modelo da série, o
gável atualidade, como.: 1) aspectos comerciais das CBERS-1, foi lançado em outubro de 1999, obtendo
atividades espaciais, apresentada pela Argentina diariamente imagens da Terra e fazendo a coleta de
comapoio do Brasil e de muitos outros países; 2) pro- dados meteorológicos, hídricos e ambientais, missão
blemas referentes ao baixo número de adesões ao desempenhada também pelos satélites brasileiros
Acordoda Lua, apresentado pela Austrália; 3) prote" SCD-1 e 2.
ção dos direitos de propriedade intelectual no espaço, O orçamento para o desenvolvimento, constru-
apresentado pela África do Sul, que retirou sua. su- ção e lançamento dos satélites CBERS-1 e 2 foi esti-
gestão para inseri-Ia na proposta argentina; 4) exame mado em US$ 300 milhões, dos quais 30% de res-
da possibilidade de elaboração de tratado único so- ponsabilidade brasileira. No ano 2000, os 2 Governos
bre Direito Espacial (como se fez com o Direito do assinaram um protocolo de cooperação para a conti-
Mar),encaminhado .pela Rússia; 5) revisão das nor- nuidade do programa, prevendo a construção de mais
mas existentes ern. Direito Internacional aplicáveis 2 novos satélites, os CBERS-3 e 4, voltados para apri-
aos dejetos espaciais, apresentado pela República moramentos tecnológicos .em relação aos 2 primei-
Tcheca; ee) exame da minuta de protocolo à ConVen- ros, com imagens de melhor resolução.
ção sobre Direitos de Propriedade de Bens Espaciais, Especialistas brasileiros e chineses da área es-
apresentado pela Itália. pacial reuniram-se posteriormente no lNPE para revi-

Diante do pretendido cheque em branco ao são dos testes elétricos do segundo satélite de obser-
acordo de Alcântata, no qual o Governo dos Estados vação da Terra desenvolvido entre os 2 países - o
Unidos e suas multinacionais estariam absolutas num CBERS-2. A comitiva chinesa foi chefiada pelo Prof.
pedaço de nosso território, o Brasil precisaria estar Sun Jiadong, ex-Vice-Ministrode Astronáutica da Re-
coerente com o qUe defende, ao lado de muitos ou- pública Popular da China. As reuniões de revisão
tros países ---que éalgo absolutamente óbvio e racio- aconteceriam logo após o término. de cada· fase de
nal noS dias atuaig!: a necessidade de elaborar nor- testes a que o satélite seria submetido, no Laboratório
mas que regulemos múltiplos e complicados aspec- de Integração e Testes, do INPE, em São José dos
tos da atuação dos novospersonagens nas ativida- Campos. Engenheiros e técnicos dos 2 países reali-
des<espabiais, em ~special as megaempresas priva- zaram também testes de interferência e compatibili-
das, mais poderosas que dezenas de países, além dade eletromagnética, e,encerrada a.fase de testes
das sérias implicações das novas tecnologias de um elétricos, iniciaram os testes ambientais, que simulam
setor estratégico. as condições a que o satélite é submetido, desde o

Estaria em jogo mais uma vez o interesse públi- lançamento até a sua operação em órbita.
co global,e não há como admitir que o intenso pro- Entre os testes ambientais, o de vibração foi
cesso de comercialização e privatização dessas ativi- programado para avaliar as vibrações impostas pelo
dades fosse regido apenas pelos acordos criados foguete durante o lançamento. Outro teste consistiu
numaépocaem que elas simplesmente não existiam. no termo-vácuo, que simula condições do satélite em
A falta de regrasespecíficas somente beneficiaria as altas temperaturas (acima de 80 graus centígrados),
empresas globais, l.ivres de critérios e parâmetros le- situação a que estará exposto ao se voltar para o Sol,
gais, prote.gidaspelo zelo imperial. Seus negócios de- e a baixas temperaturas (chegando até a -100 graus
veriamser realizados no interesse de todos os países centígrados), ao transitar pela ·face escura (sombra)
e de acordo com a regra universal aceita na conquista da Terra. Antes do início dos testes ambientais, foram
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programados ainda os de abertura do painel solar
acoplado ao satélite.

Também com a França realizamos um exemplo
de parceria mais simétrica, como demonstraram os
colóquios realizados na sede do Centre National
d'Etudes Spatiales - CNES, em Paris, reunidos re
presentantes da Agência Espacial Brasileira, INPE e
CN ES para avaliação do projeto de desenvolvimento
do microssatélite franco-brasileiro (FBM
French-BrazilianMicrosatellite). O projeto, coordena
do no Brasil pelo INPE, foi fruto da cooperação exis
tente entre os 2países desde 1996. O objetivo princi
pal passou a residir na realização de pesquisas da
alta atmosfera, como, por exemplo, de bolhas de plas
ma e partículas da magnetosfera. O Brasil ingressou
como responsável por 50% do projeto, o que envolveu
a estrutura, controle térmico e sistema de potência
elétrica. O segmento solo, o controle do satélite e o
seu lançamento vieram igualmente sob a responsabi
lidade do Brasil, com a perspectiva de utilização do
VLS-1 - Veículo Lançador de Satélites-1, em 2004, a
partir do Centro de Lançamento de Alcântara. Os 5
experimentos científicos e tecnológicos brasileiros
embarcados no FBM foram selecionados pela Acade
mia Brasileira de Ciências, aos quais se somam expe
rimentos franceses.

A cooperação e o contato permanente com as
principais agências espaciais domundo-que não se
restringe à NASA e NOM, dos EUA -, devem ser am
plos, visando ao interesse nacional. CNES (França),
DLR (Alemanha), ESA (Europa), CAST (China), Co
missão Nacional de Atividades Espaciais - CONAE,
da Argentina, Centro de Desenvolvimento Tecnológi
co Industrial (CDTI), da Espanha, entre outras institui
ções, manifestaram permanente interesse em com
partilhar os avanços em matéria de tecnologia aero
espacial e seus benefícios para o desenvolvimento.

O contexto da atual ofensiva do Governo de Ge
orge Bush pela completa subordinação global inclui,
entre outros instrumentos de matriz única, a imposi
ção da ALCA, a ofensiva do Plano Colômbia e a ame
aça do projeto que prevê a instalação de um escudo
antimísseis em regiões estratégicas do planeta tidas
como propriedade imperial no atual contexto unipolar.
Aliás, foi o periódico londrino The Guardian que à
época realçou, em matéria intitulada Novo enelave
militar norte-americano em território brasileiro:

"Uma base de lançamento de foguetes no Nor
deste do Brasil, construída· pela ditadura militar em
1980 e que agora poderia integrar-se ao escudo anti
mísseis dos EUA".

lhe Guardian enfatizou as opiniões do Deputa
do Waldir Pires em seu relatório acerca do acordo,
destacando:

"Os Estados Unidos poderão sublocar a base a
outros países, porém o Brasil somente poderá fazer o
mesmo a países aprovados pelos Estados Unidos. O
Brasil nem sequer poderá decidir como vai gastar o
dinheiro que os EUA pagarão para usar a base, já que
os EUA determinaram que nada poderá ir para os pro
gramas brasileiros de investigação e tecnologia espa
cial" - em consonância com o Regime de Controle de
Tecnologia de Mísseis implementado pelo G-l.

E acrescentava que o mais impressionante nes
te tratado escandalosamente unilateral estava numa
cláusula que continha "a ressalva de que, se isto se
encontra no interesse nacional norte-americano, as
leis e políticas internas dos EUA prevalecerão sobre o
tratado".

O acordo afirmava explicitamente:
"O Governo da República Federativa do Brasil

manterá disponível no Centro de Lançamento de
Alcântara áreas restritas para o processamento, mon
tagem, conexão e lançamento dos Veículos de Lan
çamento e Espaçonaves por Licenciados norte-ame
ricanos e permitirá que pessoas autorizadas pelo Go
verno dos Estados Unidos da América controlem o
acesso a essas áreas".

Estabelecia até mesmo que os crachás para
acesso às áreas restritas e demais áreas reservadas
ao lançamento de espaçonaves seriam emitidos uni
camente pelo Governo norte-americano. O acordo
efetivamente apresentava cláusulas - perenizadas
mesmo após o término - que proibiriam a transferên
cia de tecnologia em qualquer fase, vedando o uso
dos recursos do aluguel da base no Programa Espa
cial Brasileiro; permitiria visitas de inspeção das auto
ridades norte-americanas em áreas restritas sob seu
controle direto, sem autorização brasileira e desem
barque de contêineres sem inspeção explícita no tex
to do acordo. Tudo no mais tradicional estilo colonial.

Para os Estados Unidos, portanto, muito além
da vantagem propiciada pela localização de Alcânta
ra para um gasto de combustível 30% menor em rela
ção a Cabo Canaveral, estaria o enclave formalizado
em território brasileiro e América do Sul, numa versão
plenamente compatível com a era Bush. E não seria,
portanto, para conseguir recursos financeiros e tec
nologia para o seu Programa Espacial que o Governo
brasileiro assinaria um acordo com os Estados Uni
dos, responsáveis então por 80% dos lançamentos
de satélites no mundo. A aprovação de tal acordo se-

--------------- ---------------. -
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ria realmente uma declaração formal de subserviên
cia.

Os tais recursos oriundos do acordo somente
poderiam ser usados no aprimoramento da infra-es
trutura da base - desenvolvimento e manutenção de
portos, aeroportos, linhas férreas, sistemas de comu
nicação etc. -, beneficiando várias vezes os Estados
Unidos, que adicionalmente visariam dificultar o de
senvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, visto
como um concorrente em potencial. Súa aprovação
vedaria qualquer possibilidade de um programa espa
cia� brasileiro independente e vitorioso.

O acordo ergueria, porém, a indignação ativa de
Parlamentares, cientistas, militares de média e alta
patentes .e de organismos voltados para a defesa e
desenvolvimento da ciência e da tecnologia naciona
is, alern dos partidos políticos e organizações da soci
edade civil. Contra esse acordo da subserviência se
insurgira o relatório do altaneiro Deputado Waldir Pi
res - de arraigada·tradição patriótica. As. iniciativas
parlamentares para a rejeição do acordo foram soli
damente apoiadas na sociedade e na Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa·Nacional da Câma
rados Deputados, por personalidadescomo os Briga
deiros Sérgio Fer611a eÁlvaro Dutra; Carlos Lessa, do
Instituto de Economiáda UFRJ e atual presidente do
BNDES; o jurista Miguel Reale Jr.; o físico Rogério
Cezar de Cerqueira Leite; o astrônomo Ronaldo Ro
gério de Freitas Mourão; o diretor do Centro Brasileiro
de Estudas Estratégicos, Coronel Amerino Raposo
Filho, entre muitos outros.

Hoje podemos nos orgulhar de uma nova pers
pectiva, segundo a qual o Governo Lula sinaliza para
a retirada do Congresso do projeto do acordo assina
do entraSrasil e Estados Unidos no Governo passa
do.

Este tema, de significativa atualidade, entretan
to, chegou às ruas. Consterna a todos nós que isto te
nha ocorrido sob a repercussão do amargo e trágico
acidente que estremeceu o País e ceifou 21 vidas de
compatriotas dedicados ao nosso avanço científico e
tecnológico e à nossa soberania. Mas, mesmo sob o
manto da fatalidade, seu exemplo reaviva os mais ge
nerosos episódios da História do Brasil, que compre
endem um imenso leque de realizações. Afirma:..
ram-se nossos heróis de Alcântara na mesma linha
gem dos responsáveis pela nossa extensão e integri
dade territorial, erltre os quais se inserem lutas como
a do Mar de 200 Milhas - que, no Início dos anos 70,
em plena vigência do regime militar, nos poupou da
humilhação de Uma soberania marítima limitada ao

horizonte estreito das 12 milhas, advindas do recei
tuário imperialista da época.

Em condições de liberdade, e tratando-se da
nossa defesa territorial, empreenderemos mais nu
merosas e amplas manifestações enraizadas na soci
edade brasileira - dos mais experientes à mais tenra
mocidade, que luta por umBrasil livre, justo e sobera
no. Que vivam em nossos corações· os mártires de
Alcântara, que tombaram pelo Brasil.

Sr. Presidente, esta é a justa homenagem que o
Partido Comunista do·Brasil faz aos mortes de Alcân
tara, colocando-os na condição de heróis do povo
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dan

do continuidade ao período das Breves Comunica
ções, concedo apalavra ao Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, vou tecer alguns co
mentários a respeito do Ministro da Justiça, o Sr. Már
cio Thomaz Bastos. Todos já devem conhecê-lo, de
pois da penúltima frase infeliz que proferiu em São
Paulo, em defesa daPrefeitaMarta Suplícy. Na sema
na passada, não satisfeito, lançou outra frase, dessa
vez, diria, não infeliz, e sim ultrajante, em relação ao
caso do chinês Chang, que foi torturado, com todla a
certeza para ser extorquido, e acabou morrendo.

Todos nós repudiamos o que aconteceu no Rio
de Janeiro. Mas vou ler aqui o que disse o Ministro so
bre o caso Chang, diante das televisões de todo o
Brasil: "Chega de tortura. Já sofremos muito disso na
ditadura militar:'

Sr. Presidente, isso é uma infâmia! Não há um
só militar que tenha enriquecido durante o período em
que estivemos sob o que euchamo de regime militar.

Para azar do Sr. Márcio Thomaz Bastos, menos
de 24 horas depois, os jornais publicaram seu envolvi
mento no envio·de milhões para o exterior, via conta
CC-S. Vejam os senhores: o atual Ministro da Justiça,
em 1995, enviou milhões para o exterior. Recente
mente resgatou parte desse dinheiro: U$ 13 milhões.
O bolo todo foi enviado em 1995, mas há pouco tem
po o Ministro Márcio Thomaz Bastos estornou U$13
milhões.

A pergunta que faço é muito simples: por que
não investiu no Brasil esse dinheiro, que alega - para
mim, é mentira - ter sido fruto de seu trabalho na ad
vocacia? Por que colocou o dinheiro na Suíça? Por
que quis gerar emprego para os olhos azuis, já que
defende tanto os negros em nosso País? Sim, porque
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o dinheiro que colocou lá só vai garantir o bem-estar
do povo daquele país.

Deputado João Fontes, saiba V.Exa., um políti
co de feição definida, que a verdade é uma só. O
povo, às vezes, preocupado, começa a matutar: por
que um político, uma autoridade do porte de Márcio
Thomaz Bastos, envia milhões de dólares para um
paraíso fiscal, se lá não vai ganhar nada? Por que não
coloca o dinheiro embaixo do colchão? Mas a verda
de é que ele vai ganhar, sim. Não aplica o dinheiro nos
Estados Unidos porque lá o juro está na casa de 1%
ao ano; nesse caso é que não ganharia nada. Portan
to, coloca o dinheiro num paraíso fiscal porque todo
paraíso fiscal investe em países mal administrados,
como é o caso do Brasil, no momento. Ele remete o di
nheiro para um paraíso fiscal e fecha um acordo para
ganhar, por exemplo, 10%, 15% ao ano, e não o 1%
que ganharia caso estivesse aplicando o dinheiro nos
EUA.

São autoridades como o Ministro Márcio Tho
maz Bastos - que tem poder nesta República e tam
bém teve no passado - que fazem com que os juros
aqui continuem altos.

A elite política assalta o contribuinte, envia o di
nheiro para um paraíso fiscal, que aplica no Brasil, e
as autoridades que assaltaram o País fazem gestões
para que os juros sejam mantidos altos. Márcio Tho
maz Bastos, que tem U$ 13 milhões investidos lá fora,
pode ganhar por ano quase 15% sobre isso, ou seja,
mais de U$ 1,5 milhão de dólares por ano. Essa é a
grande verdade dessa ciranda financeira, fruto da
corrupção.

Foi publicado pelo jornal O Globo, pela Folha
de S.Paulo - não foi matéria paga lá do Pará - e por
vários jornais que ele estornou U$ 13 milhões para o
Brasil. Será que foi para aplicar na caderneta de pou
pança, como faz o nosso tão desgraçado povo? Não!

Ora, Sr. Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bas
tos, se V.Exa pegou uma parte desse dinheiro, deve
explicar-se. Mas acusar de extorsão o que V.Exa. cha
ma de ditadura militar não procede. Como já disse,
não háum militar que tenha ficado rico durante o regi
me militar. Agora, entre seus colegas e os de Lula há
muitos ricos, e esses continuam assaltando a popula
ção com a reforma da Previdência e a reforma tributá
ria.

Então, Sr. Ministro, antes de falar das Forças
Armadas, olhe para si mesmo.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, hoje a Comissão
Especial da Reforma Política vai tratar da chamada

lista fechada, e aproveito a oportunidade para mais
uma vez chamar a atenção desta Casa para esse as
sunto.

A quem interessa a lista fechada? Somente aos
donos de partidos, àquelas oligarquias políticas anti
gas que não estão conseguindo reeleger-se ou estão
vendo seus votos minguarem a cada eleição. Esses
vão querer inserir-se, como sempre, no primeiro lugar
da lista.

Sr. Presidente, sei que V. Exa., um político antigo
nesta Casa, é contra a lista fechada. Onde ficará a re
novação política no Brasil? Ninguém mais vai querer
concorrer.

Mais uma vez, levanto meu brado para que este
jamos atentos, a fim de que isso não passe na surdina
e o Brasil seja surpreendido já nas próximas eleições
parlamentares pela lista fechada, que vai impedir o
acesso de novas lideranças políticas às Câmaras de
Vereadores, às Assembléias Legislativas e à Câmara
Federal.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, a educação pública em Fortaleza, Capital do meu
Estado, vem sendo vilipendiada pelo Prefeito Juraci
Magalhães, do PMDB. Ao longo do primeiro semestre
deste ano, os professores da rede pública municipal
de ensino, por meio de seu sindicato, SINDIUTE, pro
curou inúmeras vezes a Prefeitura Municipal, no intui
to de estabelecer negociação para repor perda salari
al calculada em 39%. Apesar de a categoria ter asse
gurada a data-base para reajuste em 10 de maio, a
Prefeitura se recusou a receber os professores para
negociar. Diante da intransigência e truculência de
uma Prefeitura marcada pelo descaso com a educa
ção, restou aos professores decidir em assembléia
pela greve da categoria, que se iniciou em 4 de agos
to.

O movimento grevista rapidamente tomou cor
po, chegando a ter a adesão de 90% da categoria,
com amplo apoio social, principalmente por parte de
pais e alunos, o que ficou claro com grandes manifes
tações de rua, que reuniram milhares de pessoas. O
movimento tem como principais reivindicações: rea
juste salarial real de 39%; plano de cargos e salários
com direito a ascensão de acordo com a titulação;
efetivação dos aditivos; moralização do processo de
merenda escolar, que atinge inclusive um genro do
Prefeito Juraci Magalhães.

Acuada com a força do movimento grevista, a
Prefeitura passou a lançar mão de um expediente
questionável em um regime democrático: utilização
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de espaços pagos com dinheiro público nos meios de
comunicação local para, através de mentiras, jogar a
população contra os professores, valendo-se de argu
mentos como o de que a greve impedia os alunos de
terem acesso à merenda escolar. A Prefeitura está
desmoralizada junto à sociedade, até porque neste
quesito, merenda escolar, por exemplo, pessoas liga
das à Prefeitura, entre as quais o genro e homem de
confiança do Prefeito, o Deputado Estadual Sérgio
Benevides, protagonizaram um dos mais infames es
cândalos de corrupção que nossa cidade já viu, des
viando dinheiro da merenda escolar, o que gerou uma
crise de desabastecimento nas escolas,prejudicando
milhares de crianças.

Na semana passada, a Prefeitura, por intermé
dio do Secretário de Educação, apresentou proposta
de reajuste de 8%, dividido em 3 vezes. Contudo, me
nos de 24 horas depois, sem que os professores se
quer tivessem discutido a proposta, o Prefeito Juraci
Magalhães veio a público desautorizar o Secretário,
afastá-lo das negociações e dizerque estavam encer
radas. Mais uma vez utilizou verbas públicas, desta
vez na televisão em horário nobre, para mentir, dizen
do que os professores não haviam aceitado a propos
ta, não queriam negociar, que a greve era ilegal e que
a maioria dos proféssores já tinham voltado a dar au
las.

Felizmente a sociedade fortalezense não aceita
mais esse estilo truculento,antidemocrático e corone
lista de fazer política. A greve continuou, com adesão
em torno de 80%. O apoio da sociedade se manteve e
culminou num lindo ato em defesa da educação, ocor
rido ontem, que lamentavelmente acabou numa de
monstração de violência, deixando chocada a popula
ção de Fortaleza e abalando nossa democracia.

Em marcha que reuniu mais de 2 mil pessoas,
entre professores, pais e alunos, o movimento diri
giu-seaté o escritório do Prefeito, na Av. Luciano Ca
valcante, para exigir a retomada das negociações.
Quando estavamdefronte ao escritório, foram surpre
endidos por uma ação conjunta da Polícia Militar do
Ceará é da Guarda Municipal, que receberam ordens
do Prefeito Juraci Magalhães para dispersar a mani
festação. Os policiais chegaram atirando bombas de
gás de efeito moral e de pimenta e espancando os
manifestantes. Barracas foram arrancadas; professo
ras e professores, agredidos; e as pessoas, arrasta
das violentamente.• loclusive, repórteres dos jornais O
Povoe Diário do Nordesteforam agredidos, e um pro
fessor,lrenildo da Silva, chegou a ser preso. O Co
mandante. do Policiamento na Capital, Coronel Dela
dier Feitosa, afirmou, ernflagrante desrespeito à inte-

ligência das pessoas, que não houve violência. Po
rém, o próprio Deladier protagonizou atos de violên
cia e agressão contra as professoras Maura Alves,
Isabel Cristina e Ana Paula.

Diante dessa situação caótica, os professores
estão pedindo a intervenção do Bispo Auxiliar de For
taleza, D. Plínio, das entidades de direitos humanos e
de Parlamentares, para mediarem essa situação jun
to à Prefeitura. Essa violência é incompatível com o
regime democrático.

Mulheres e crianças desesperadas, trabalhado
ras e trabalhadores na educação agredidos fisica
mente e, sobretudo, em sua dignidade. Esse é o trata
mento dispensado pelo Prefeito Juraci Magalhães à
educação em Fortaleza, enquanto seus asseclas são
acusados de desviar dinheiro da merenda escolar im
punemente.

Registramos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o nosso repúdio e conclamamos todos os de
fensores da democracia e de uma educação de quali
dade, principalmente em meu Estado, a se levanta
rem contra a truculência, o autoritarismo eo desres
peito de uma Prefeitura corrupta e antidemocrática.

Finalmente, quero cobrar do Sr. Governador Lú
cio Alcântara a apuração desses casos protagoniza
dos pela Polícia Militar do Ceará, que de forma trucu
lenta praticou agressão contra professores, pais e es
tudantes, em manifestação pacífica, legítima e justa
dos educadores da Capital do meu Estado, Fortaleza.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com bastante tristeza que registro nos
Anais desta Casa o falecimento, na última segun
da-feira, do ex-Deputado Federal e ex-correligionário
Messias Soares, que acaba de deixar o nosso conví
vio de forma prematura, vítima que foi de insuficiência
respiratória na Clínica Contesil, onde estava interna
do há vários dias.

Além de Deputado Constituinte, com quem tive
mos a honra de conviver nesta Casa, Messias Soares
foi um grande homem público, que lutou com todas as
suas forças em defesa dos menos favorecidos e dos
excluídos, principalmente da região da Baixada Flu
minense, sobretudo de Duque de Caxias, onde era ra
dicado.

Messias Soares, que foi sepultado nesta ter
ça-feira no Cemitério do Corte Oito, também em Du
que de Caxias, deixa um legado de realizações que
deve ser seguido por homens públicos verdadeira
mente comprometidos com o bem-estar coletivo.
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Sempre determinado, foi um vencedor em tudo o que
se propôs realizar.

Consternado que estou com mais essa grande
perda, manifesto desta tribuna os meus votos de con
dolência à família enlutada, rogando ao nosso Deus
Pai Todo Poderoso que interceda em favor de sua
alma para que o amigo de sempre, agora também
eterno, descanse em paz.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mais de 1.500 Prefeitos do Brasil encontram-se na
Esplanada dos Ministérios para acompanhar este dia
de votação. O PFL subscreveu emenda preparada
pelos Prefeitos para emergencialmente, sem elevar a
carga tributária, aumentar a participação das Prefei
turas no Fundo de Participação dos Municípios. Espe
ro que os outros partidos, porque no palanque instala
do lá fora encontram-se Deputados e Prefeitos de to
dos os partidos, também apóiem nossa emenda, para
que na tarde de hoje, ou à noite, venhamos a apro
vá-Ia. Assim digo, embora o PFL seja contra o projeto,
porque ele é contra o Brasil: aumenta a carga tributá
ria, concentra recursos em Brasília e não contempla
Serra Talhada, Paulo Afonso, Chorrochó, Guarani das
Missões, Sobral, enfim, o interior do Brasil. Trata-se
de um projeto de conteúdo ideológico autoritário, de
um Governo que se mostra autoritário e insensível.

Sr. Presidente, permita aos Prefeitos que en
trem na Casa. As portas da Câmara dos Deputados
estão cerradas. Eu, Líder da Oposição, do PFL, fui pa
rado em duas barreiras, a primeira, da Polícia. Tive de
gritar. O Líder da Oposição foi barrado e teve de gritar
até que um soldado tivesse a sensibilidade de permitir
sua entrada na Casa. Posteriormente, encontrei a
porta fechada e nela tive de bater seguidamente, com
força, para que fosse aberta e eu pudesse entrar.
Nunca vi Prefeitos serem impedidos de entrar na
Casa do povo, eles que são representantes do povo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado José Carlos Aleluia, não foi essa a determina
ção do Presidente João Paulo Cunha. Nobre Líder,
estão sendo injustos com um homem altamente de
mocrático. O Presidente João Paulo Cunha inclusive
abriu o Salão Negro e determinou a instalação de pai
néis em várias localidades da Casa, mesmo no Audi
tório Nereu Ramos. Entretanto, como tem sido a nor-

ma adotada em todas as votações - essa não é a pri
meira vez -, o acesso ao Salão Verde fica restrito aos
Parlamentares, para evitar a pressão que se faz, as
agressões verbais aos Deputados.

V.Exa. fez a reclamação e vamos verificar, mas
tenho certeza de que o Presidente João Paulo Cunha
não apoiou essa atitude. Convivo com ele, sei do seu
espírito. Democrata que é, homem corretíssimo, ele
não vai fazer nada que prejudique a imagem desta
instituição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dialogar
especialmente com o Líder do PFL, que fez referência
à votação que teremos hoje. Antes, contudo, desejo
dizer que estou convicto de que o Presidente João
Paulo Cunha e o Vice-Presidente Inocêncio Oliveira
não orientaram ninguém a impedir a entrada dos Pre
feitos na Câmara dos Deputados.

A opinião do Deputado José Carlos Aleluia co
nhecemos publicamente: S.Exa. faz críticas à reforma
tributária.

Sr. Presidente, estou valendo-me de mecanis
mo regimental que não costumo utilizar para contes
tar a observação feita pelo Líder do PFL que se trans
formou numa opinião política. Na sua manifestação,
S.Exa. fez crítica à reforma tributária. Não concorda
mos com seu julgamento. Entendemos que a reforma
tributária permitirá ao País ter uma estrutura tributária
melhor que a atual.

Talvez o que esteja incomodando alguns seto
res do PFL seja o fato de que conseguimos fazer um
acordo nesta Casa e levar a maioria a votar uma alte
ração tributária. Há 8 anos se discute no Brasil a ne
cessidade de uma reforma tributária. A racionalização
do ICMS, por exemplo, é aplaudida por 90% da popu
lação envolvida com esse debate.

Vamos aqui travar uma luta política, e temos o
compromisso de buscar alternativas que melhorem a
situação dos Municípios. Mas não se pode pretender,
com a votação da reforma tributária, resolver uma cri
se que se acumula ao longo de anos. Não podemos
ser irresponsáveis a ponto de neste momento deses
truturar o pacto federativo. A reforma é neutra sob
esse aspecto. Aliás, traz uma novidade para os Esta
dos e Municípios: a participação na CIDE. Mas, repito,
é neutra do ponto de vista do pacto federativo.

Vamos continuar enfrentando o desafio de en
contrar uma solução para os Municípios, o que, na mi
nha opinião, virá especialmente com o crescimento
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econômico do País. A reforma tributária ajudará a
constituHo.

Por isso, aproveito a oportunidade e peço ao
PFL que nos ajude a desobstruir a pauta, a fim de que
possamos votar o mais rapidamente possível a refor
ma tributaria e definir; por mérito, por maioria, a opi
nião sobre cada um dos assuntos.

Muito obrigado, Sr.·Presidente.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a palavra pêla ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um
grupo de 10 Vereadores acaba de ser recebido pelo
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, para tratar de um projeto que lhes inte
ressava. Acabo de vir de lá. Mantivemos com eles um
bom diálogo.

Essa é a informação que queria dar a V.Exa. ,
para mostrar que os Vereadores transitam normal
mentepêla Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
OSFLPRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedoapâlavra ao Deputado Ary Vanazzi. S.Exa. dis
põe dêS minutos.

O sFtARY VANAZZI(PT - RS. Sem revisão do
oradór.)-Sr. Presidente, colegas Deputadas e Depu
tados, realizou-se ontem um grande seminário sobre
financiamento público. Dele participaram mais de 260
pessoas, entre Prefeitos, Vereadores e representan
tes deéntidadesda sociedade civil, que vêm discutin
do de fofmaintensa a volta do financiamento público
às Prefeituras, aos Governos Estaduais e às compa
nhia$ de habitação.

Houve também um debate muito intenso acerca
da necessidade de que se retire do centro das negoci
açõescorno FMla exigência de retorno do financia
mento público, para que possam ser produzidas as
políticass<;>ciais nas áreas de habitação e de sanea
mento,p()líticas urbanas e rurais que dêem condições
de vida digna à nossa população.

O outro assunto que me traz à tribuna é o deba
te sobre a reforma tributária, tema que vamos discutir
hoje.

Navotação da semana passada, chamou-me a
atenção a· postura da Oposição, em especial a do
PFL. Respeito muito as intervenções feitas pelaOpo
sição,até porque neste Parlamento, onde se constitu
em as· bases da democracia, o debate é facultado a
todos os partidos políticos que aqui se fazem repre-

sentar. É aqui que devemos travar as grandes discus
sões. Mas não podemos, simplesmente pelo fato de
ser oposição política no País, inviabilizar o desenvol
vimento da Nação.

A necessidade de reforma tributária é discutida
há anos. O Governo anterior não conseguiu fazê-Ia
porque não tinha um projeto claro, legitimado pelo se
tor emprésarial, pelos governantes municipais e esta
duais. Não conseguiu instituí-Ia por incompetência e
irresponsabilidade, e levou o País à situação em que
hoje se encontra: a carga tributária passou dos 28%
em 1995para 38% em 2002. E querem atribuir ao Go
verno Lula, ao Governo do PT e à sua base de sus
tentação, que têm apenas 9 meses de gestão, essa
responsabilidade.

Estamos fazendo a reforma tributária. É verdade
que nela os Municípios não são contemplados como
mereceriam ser, mas o Govêrno Lula teve a coragem
e a disposição de realizá-Ia. Nela está prevista, por
exemplo, a partilha da CIDE, como também do ITR e
do IPTU, progressivamente. Essa iniciativa foi do Go
vernada Frente Popular, do GovernoLulae dos parti
dos da base aliada, cujos Parlamentares têm a res
ponsabilidade de resgatar o crescimento econômico
do nosso País, de desonerar a pequena e a microem
presa, de desonerar, por exemplo, aáreadeinformáti
ca no Rio Grande do Sul, que hoje gera mais de 25 mil
empregos só no Vale dos Sinos.

Quero ver os Deputados do PFL irem àquele
Estado dizer que não votaram favoravelmente à refor
ma tributária porquê ela desonerou o setor de infor
mática. Quero vê-los irem lá dizer que estamos co
brandolPVA daqueles que compram lancha, barco
para fazer turismo, para passearnas horas de lazer, e
que queremos instituir uma diferençano debate políti
co estratégico no País. Porque o cidadão que compra
uma moto para prestar serviços de telentrega pagava
IPVA no Brasil e o que compra uma lancha ou um
jet-ski não paga?

O que propõe o Governo Lula constitui, sim,
uma diferenciação, no sentido da distribuição de ren
da. É esse tipo de diferença que queremos estabele
cer nó grande debate que se faz;, para dar-lhe legitimi
dade e faZer com que o Paí!> volte.a crescer com res
ponsabilidade.

Tambémiristituímos na reformatributária o Fun
do de Desenvolvimento Social, principalmente para
as Regiões mais pobres, a fim de acabar com aguer
ra fiscal, que trouxe danos irreparáveis para a estrutu
ra administrativa, econômica e social de nosso País.
Vejam oque causou no País· a guerra fiscal, historica
mente defendida na Casa, em toda a sua trajetória,
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pelo PFL, partido que hoje não assume a responsabi
lidade de dizer que essa guerra fiscal trouxe prejuízos
e danos para grande parte do País, para grandes re
giões, mas principalmente para os Estados e Municí
pios mais pobres. E a criação do Fundo traz a real
possibilidade de realizarmos um novo debate sobre a
estrutura tributária, dando-lhe uma nova dimensão
política, de modo a promover a reestruturação econô
mica.

É bem verdade que não é o que queríamos, mas
reforma tributária é sempre feita assim, porque nin
guém quer perder; todos querem ganhar, principal
mente os grupos mais poderosos, que sempre foram
mais bem aquinhoados, sempre tiveram maior partici
pação nos recursos, sempre tiveram mais...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

clua, nobre Deputado.
O SR. ARV VANAZZI - Hoje querem continuar

mandando, mas não vão conseguir, porque a base de
apoio do Governo Lula é maior do que a base partidá
ria do PT. Ela inclui todos os partidos que sustentam o
nosso Governo.

A voracidade do PFL decorre do fato de o parti
do ter perdido a teta do Governo Federal, de que até
pouco tempo atrás ainda desfrutava, por ter governa
do o País por muitos anos, mas que não vai ter de vol
ta tão cedo.

Esse é o verdadeiro debate, para quem tem res
ponsabilidade com o nosso País.

O SR. ONVX lORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ONVX lORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art.
272 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
permite que qualquer pessoa convenientemente tra
jada ingresse e permaneça na Casa. Há pouco Prefei
tos de Municípios brasileiros - estou propositada
mente usando o boné com o slogan do movimento
que eles estão promovendo - fizeram uma manifesta
ção cívica e patriótica na Esplanada dos Ministérios,
e conseguiram adentrar o prédio do Congresso Naci
onal em razão da recepção que lhes prestaram os Se
nadores da República.

Quero perguntar à Mesa da Câmara dos Depu
tados o seguinte: por que os Prefeitos, legítimos re
presentantes dos cidadãos brasileiros, não estão po
dendo ingressar na Casa?

Autorizar sua entrada nesta Casa é uma medida
indispensável para que a democracia se afirme cada
vez mais. É preciso afastar de uma vez por todas, Pre
sidente Inocêncio Oliveira, atitudes e manifestações
que V.Exa. nuncatomou no comando da Casa, como
essa de impedir a participação dos Prefeitos Munici
pais, que neste momento promovem uma marcha cí
vica em busca de recursos não para si próprios, mas
para atender aos excluídos e.à sociedade brasileira,
que batem não à porta do Congresso Nacional, ou do
Palácio do Planalto, mas, como sabe muito bem
V. Exa., à porta das mais de 5 mil Prefeituras do País.

Por favor, Sr. Presidente, permita que os Prefei
tos brasileiros participem da festa democrática que
ocorrerá mais uma vez na Câmara dos Deputados ao
longo do dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Neuton Lima. S.Exa. dis
põe de 1 minuto.

O SR. NEUTON LIMA (PTS - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, nesta oportunidade desejo parabenizar a
Faculdade Aberta à Terceira Idade de Indaiatuba 
FATID-ID, que completa neste setembro 4 anos de
vida.

O projeto teve início com 88 alunos, distribuídos
em 3 cursos, com 3 professores voluntários. Hoje são
402 alunos, sob a supervisão de 24 professores, além
de vários profissionais liberais que ministram pales
tras enriquecedoras.

Resultado de parceria firmada entre o Centro de
Educação Tecnológica Paula Souza/FATEC-ID e a
Prefeitura Municipal de Indaiatuba/SELT, o programa
é socioeducativo, de ação voluntária, dirigido a pes
soas acima de 45 anos de idade.

São oferecidos gratuitamente, em encontros se
manais de 3 horas de duração, cursos de gramática
(alfabetização), matemática (iniciação), pintura, leitu
ra, informática, inglês, espanhol, cuidados com ido
sos, ioga natural e potencialidades da voz (coral).

A autora do projeto, a Profa. Doraci Aparecida
da Silva Semente, explica que seu objetivo é oferecer
melhores condições àquelas pessoas que passam a
enfrentar dificuldades porque atingiram a terceira ida
de. Essas limitações dizem respeito à dificuldade de
recolocação profissional, à diminuição do convívio so
cial e à percepção de renda insuficiente para pagar
cursos.

Ainda na função de coordenadora da FATID-ID,
a Profa. Doraci relata vários sucessos, como a elabo
ração pelos alunos de livretes em português e inglês,
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a participação na comunidade em caráter voluntário e Em segundo lugar, parabenizo a produção da
a obtenção de empregos. TV Câmara pela exibição da memorável sessão de

É de registrar que a Faculdade não percebe 1968 que apreciou o pedido de cassação do Deputa-
qualquer tipo de recurso financeiro de qualquer órgão do Márcio Moreira Alves. Costumamos dizer que, em
público, municipal, estadual ou federal. As despesas assuntos de política, o povo tem memória curta. Ora,
são honradas exclusivamente por meio de contribui- naquela sessão, o Plenário da Câmara dos Deputa-
ção semestral efetuada pelos alunos, contrapon- dos rejeitou a cassação do mandato do Deputado
do-se-Ihes a prestação de contas mensal por parte da Márcio Moreira Alves ou a instauração de processo
entidade. contra ele.

Como parte das celebrações do aniversário da Nos processos de votação da propostas de re-
FATIO-lO, em 10 de setembro inaugura-se o Espaço forma previdenciária e tributária, temos vivido no
Maria Carmen, sala destinada às aulas práticas do Congresso Nacional algo parecido com o ocorrido na-
curso Descobrindo os Cuidados com os Idosos. Des- quele momento..,.. e ainda temos de aturar discursos
sa forma, será prestada uma homenagem à aluna histéricos.
Maria Carmen Fazolin Cabulon, uma das principais O jornalista Boris Casoydisse muito bem esta
incentivadoras da implantação daquele curso, faleci- semana em seu noticiário transmitido pela televisão:
da em2 de março último, vítima de tumor cerebral. "Votaram a reforma previdenciária; colocaram a mão

Abrilhante aluna morreu aos 78 anos de idade, no bolso do aposentado. Agora estão votando a refor-
mas deixou registrado de maneira indelével na me- ma tributária; dizem que não estão aumentando a car-

ga tributária, os impostos". E finalizou recomendando
mória da FATIO-lO, bem como na da comunidade in-
daiatubana, um exemplo de dinamismo e amor ao ao telespectador: "Cobrem dos seus Deputados ama-

nhã".
próximo. Como não teve filhos, dedicou tempo e senti-
mento aos menos favorecidos; foi voluntáriado Cen- Sras. e Srs. Deputados, os Prefeitos que se en-
tro de Valorização da Vida - CVV e, na FATIO-lO, foi contram no Congresso Nacional estão sendo impedi-

dos de entrar na Câmara - aliás, eutambém fui barra
LIma das primeiras alunas nos cursos de inglês, infor-

do e tive de me identificar para a Segurança. Vamos
mática e nó coral. Sua vivacidade e entusiasmo guin-

respeitar os Srs. Prefeitos!
daram-na ao título, como representante da Faculda-

Quero dizer a S.Exas. que o destino da reforma
de, de primeira princesa no Concurso Miss Terceira tributária, o destino da partilha de recursos com Muni-
Idade, realizado em Indaiatuba, minha cidade, que

cípios está nas mãos dos Deputados desta Casa.
com muito orgulho represento na Casa. O nobre Deputado que me antecedeu teve a ou-

Da mais alta justiça a homenagem que a Facul- sadia de criticar meu partido, o PFL. O PFL desempe-
dade Aberta à Terceira Idade de Indaiatuba presta à nhou importante papel na redemocratização do Bra
memória de uma das suas mais ilustres alunas. Se- si!. E podem ter certeza, Sras. e Srs. Parlamentares,
melhantemente, prestamos nós também este preito à de que vamos fazer uma oposição séria e construtiva,
Faculdade, que, em seus primeiros 4 anos de existên- não aquela que existia anteriormente.
cia, alcança sucesso na missão de auxiliar homens e Concordamos com reforma tributária que simpli-
mulheres na terceira idade a descobrirem novas apti- fique o Sistema Tributário NaCional e faça justiça a
dões e formas de participação na sociedade em que Estados e Municípios. Se o Governo anterior não
vivem. Trata-se de projeto fantástico desenvolvido em aprovou as reformas tributária e previdenciária, isso
meu Município. se deu porque ele não soube cooptar sua própria

Era o que tinha a dizer. base, que não concordava com as propostas. Eu era
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi- da base de apoio do Governo e, por isso, posso

são do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente dirijo dizê-lo com muita convicção, porque jamais concor-
apelo a V.Exa. e ao Presidente da Casa, Deputado dei, mesmo quando governista, em votar a favor de
João Paulo Cunha, no sentido de que respeitem taxação de inativos.
aqueles que chegam à Câmara dos Deputados às 7h Podem ter certeza de que o PFL tem cumprido o
ou 8h da. manhã a fim de se inscrever para a sessão. seu papel. Votamos contra o aumento da Contribui-
Quem quiser falar cedo que venha mais cedo. Ocorre ção Social sobre o Lucro Líquido na Medida Provisó-
que os companheiros que assim têm agido têm feito ria n° 107, de 2003, votamos contra qualquer aumen-
papel de palhaço no plenário. to de tributo do mês de dezembro para cá e vamos
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continuar afazê-lo. Agora, dizer que essa proposta de
reforma tributária não aumenta imposto?! Quem viver
verá.

Os Prefeitos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, precisam ter a consciência de que a justiça
com os Municípios pode ser feita nesta Casa, desde
que a maioria tenha compromisso com os Municípios.
Quem vai votar é esta Casa. A não ser que aconteça o
que aconteceu em 1968 com o AI-5, o fechamento do
Congresso, se rejeitarmos a proposta de reforma tri
butária.

No momento em que vivemos, tudo é possível, e
a prova é que, na Comissão Especial do Sistema Tri
butário, o Governo substituiu 23 dos Deputados de
sua própria base de apoio porque não eles concorda
vam com o que aí está. Não é o PFL, não é a Oposi
ção. Quem puniu Deputados por não concordarem
com a reforma da Previdência foi o próprio PT. Está
aqui o Deputado Mauro Passos que foi injustiçado,
mas cujo ibope cresceu em Santa Catarina. Foram
antidemocráticos e fizeram uma injustiça com o De
putado Mauro Passos ao suspendê-lo.

Ora, meus amigos, esta é a Casa da democra
cia, a Casa da livre expressão. Se não concordar com
o meu partido, assumo a minha posição pessoal.

Podem ter certeza, Sras. e Srs. Deputados, de
que o PFL ajudou a reconstruir a democracia neste
País. Mesmo na oposição, o PFL respeita os compa·
nheiros que eventualmente divirjam de sua orienta
ção, como aconteceu em votações passadas. O PFL
vai fazer uma oposição responsável, comprometida
com o povo brasileiro, pois está compromissado com
quem trabalha e com quem produz neste País.

Aqueles que fazem os histéricos discursos que
temos de aturar nesta Casa terão de justificar ama
nhã para o povo brasileiro se a reforma da Previdên
cia meteu ou não a mão no bolso de alguém, se a re
forma tributária elevou ou não a carga tributária, se di
minuiu ou aumentou a receita do País.

Mais uma vez discriminaram os Municípios, Sr.
Presidente. Os Governadores trataram dos interes
ses dos seus Estados e foram enganados, tanto que
estão aí esperneando, e não se lembraram dos Prefe
itos.

Para encerrar, Sr. Presidente - e é bom que os
Prefeitos nos escutem -, quero dizer que agora quem
vai votar não é o Governo, não é o Presidente Lula,
não é o Ministro Palocci. Quem está aqui, quem vai
votar "sim" ou "não" somos nós, Parlamentares. E
mostraremos nossa cara, assumiremos se reconhe
cemos ou não o Município como ente federado, se re-

conhecemos ou não o Município como instituição que
tem de atender o cidadão. O tempo é o melhor juiz, e
teremos de justificar nossos votos no futuro.

Muito obrigado.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho à tribuna para tratar de um assunto
que a meu ver é muito importante. Como representan
te da Frente Liberal, defendo de forma profunda os in
teresses desse partido ao qual sou filiado há 17 anos,
que tem compromisso com seus filiados e os valoriza.

É lamentável que a fidelidade partidária esteja
perdendo o sentido. Nos últimos anos houve Parla
mentar que chegou a mudar 8 vezes de partido, bana
lizando sua passagem de uma sigla para outra, sem
maiores crenças ou ideologias básicas. Essa prática
deve-se ao fato de não haver sanção prevista em lei
para impedir a voluptuosidade dos políticos - pois a
motivação dessas trocas em geral é o interesse mer
cadológico ou a conveniência política.

Atualmente, o mecanismo para impedir as mu
danças de partido só começa a funcionar quase às
véspera das eleições: para concorrer por um partido,
o candidato tem que estar filiado a ele há pelo menos
1 ano. É a chamada fidelidade porfiliação.

Existem partidos dominados por grupos que
têm adversários dentro da própria agremiação. O re
sultado disso é que, depois das eleições, os ressenti
mentos são tantos que se torna impossível reunir os
filiados, e não há perspectiva de acordo.

A fidelidade partidária não se destina a transfor
mar partidos políticos em máquina de votar, ou em
rolo compressor, se a serviço do Governo, e sim a di
recionar o sentido de um núcleo programático, fazen
do os políticos e partidos, ao se voltarem para a socie
dade, levarem uma crescente identificação com a res
pectiva corrente.

Existem 4 projetos que foram aprovados pelo
Senado na legislação passada sobre a fidelidade par
tidária por filiação, exigindo que o Parlamentar esteja
pelo menos há 4 anos filiado ao partido para poder
concorrer a uma eleição por aquela legenda. Isso ga
rantiria a tranqüilidade da população, asseguran
do-lhe que, quando votar em um candidato, ele, como
Parlamentar, estará seguindo a mesma linha do parti
do.

Ê preciso haver mudanças na legislação, relati
vamente a essa prática de troca de partidos, para evi
tar que as legendas continuem sendo prejudicadas
pela infidelidade partidária.

- - -------- - ----~~~--~~------
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Sr. Presidente, não poderia perder a oportunidac

de de me juntar aos Prefeitos que se encontram em
Brasília na luta pela valorização de seus Municípios,
buscando, de forma mais veemente, recursos para
atender aos anseios de seu povo. Eu, que sou filho de
Prefeito, conheço a luta que eles têm travado nos últi
mos tempos para desenvolver suas atividades.

Apelo para todos os colegas Parlamentares no
sentido de que façam uma profunda. reflexão no mo
mento de votar, levando em consideração que daqui a
3 anos e alguns meses estaremos nos palanques dos
Municípios, em nossas bases, em busca devoto, ven
dendo aquilo que talvez não possamos dar.

O.grande momento·paracontribuirmos com os
nossos Municípios e Estados é agora, na reforma tri
butária. Temos que defender os interesses daqueles
mais necessitados, que estão de pires na mão.

Saúdo Os Prefeitos de todo o Brasil, que hoje se
encontram nesta Casa em busca de melhores condi
ções para seus Municípios.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LEONARDO MAnOS(PV - MG. Sem

revisão· do orador.)· - Sr.. Presidente, manifesto meu
profundo pesar pék) falecimento do Vereador Marco
Antônio Menezes, de BeloHorizonte, filho do ex-Vere
ador Antônio Menezes, ao qual gostaríamos de pres
tar nossa última homenagem.

Ao mesmo tempo, justifico a minha ausência na
Ordem do Dia de hoje, porque devoparticipar do veló
rio daquéle rtúbreVereador.

Muito obrigado.
ÓSR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra aónobre Deputado Mauro Passos.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
MAIJRO PASSOS QUE, ENTREGUE À
REVISÃO .• DO. ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Nader.

O SR. CAR~OSNADER (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) "'- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tem merecido notável destaque na imprensa
nacional o fisiologisrno do Governo do PT no preen
chimento de cargos da Administração Pública Fede
ral. Para muitos, a prática petista já ganhou contornos
de escândalo. A revista Veja desta semana relata,
com base em informações da Casa Civil, que, dos 21
milcargosdE:õ confiança, o PT já reservou lugar para
15 mil partidárioS.

Sem hipocrisia, Sr. Presidente, é preciso deixar
claro que a nomeação de aliados para os cargos de
confiança·na máquina administrativa federal sempre
foi prerrogativa de quem está no exercício do poder. E
não era de se esperar que fosse diferente a partir do
instante em que o PT elegeu o Presidente da Repúbli
ca.

O que nos preocupa - e, sem dúvida, também
ao povo brasileiro - são os critérios, ou a falta deles,
para o preenchimento dos cargos. Profissionais de
carreira, com comprovado conhecimento técnico dos
órgãos onde estão lotados, estão sendo substituídos,
notadamente, por pessoas cuja única "qualidade" é
pértencer aos quadros do PT ou de seus partidos ali
ados.

As conseqüências do fisiologismo ficaram evi
dentes no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que
em poucos meses, de referência doPaís no tratamen
to dessa enfermidade, foi transformado numa bader
na, punindo quem estava em tratamento, que se viu
sem medicamentos e até sem gaze. O resultado,
como bem observa a reportagem de Veja, é que há
órgãos públicos •literalmente paralisados.

A voracidade. por cargos é tão desmedida que,
ainda segundo a Veja, há órgãos em que estão mu
dando até secretária, ascensorista e motorista. De
acordo também com a reportagem - e não temos dú
vidas de que seja real, em razão do que o País está
assistindo-, foram tantas as trocas que o Banco Na
cional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) está quase parando, justamente num mo
mentoem que o País necessita de investimentos: no
primeiro semestre, o volume de financiamento caiu
14%. Um departamento inteiro de análise econômica
e interlocução com organismos financeirosinternaci
onaisfoi suprimido e seus técnicos não sabem seu
destino. Um deles, com 20 anos de trabalho no
BNDES, disse que eles se sentem como "cachorro
em dia de mudança".

Não estou questionando, Sr. Presidente, o direi
to do Governo de nomear seus aliados e simpatizan
tes partidários, mas engrossando o coro dos que aler
tam sobre os gravíssimos riscos de paralisação da
máquina administrativa, com reflexos imediatos nos
serviços prestados aos cidadãos, que com seus im
postos, que por sinal o Governo trabalha para aumen
tar, sustentam o serviço público.

Nos Correios; o PT -que na FUNASA mudou os
critérios de· nomeação para atender sua fisiologia 
não se deu nem a esse trabalhb. O Ministério Público
está pedindo, por isso, o afastamento de 20 diretores
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ou coordenadores regionais que foram empossados
sem que fossem respeitadas as normas internas.

Quando somente a questão partidária passa a
ser critério para nomeações, fica claro que o Governo
pouco interessado está no funcionamento dos servi
ços públicos, o que é um grave desrespeito ao povo
brasileiro e aos profissionais desses mesmos servi
ços, que estão sendo afastados, ou simplesmente
preteridos, por uma política nefasta para o cidadão
brasileiro.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento pelos órgãos de co
municação da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, passaram-se 114 anos desde que o
Brasil, por motivos ainda discutíveis, aboliu a escravi
dão tradicional, que era amparada por leis, incentiva
da e praticada até pelo próprio Estado.

A intolerância dos que escravizavam e a falta de
reação enérgica por parte da sociedade contra aque
la prática, fatores que marcaram o período anterior à
Lei Áurea, ainda persistem nos dias de hoje.

Tivemos a oportunidade, no ano de 1991, de
participar de uma CPI de âmbito estadual sobre a vio
lência e a impunidade no campo, tratando especifica
mente do trabalho escravo. Vimos crianças de 2 anos
de idade com as suas frágeis mãos já calejadas. Hoje
lamentamos que, passados 12 anos desde que teste
munhamos aqueles fatos, ainda tomemos freqüente
mente conhecimento da persistência desse tipo de
exploração do ser humano.

Assistimos, nesses últimos dias, ao esforço das
equipes do Ministério do Trabalho e do Ministério PÚ
blico do Trabalho para a libertação de quase mil traba
lhadores escravos que trabalhavam na cultura do
café, na extração de raízes e na limpeza de terrenos
para o plantio de feijão, arroz, algodão, soja e milho
em propriedades rurais no Estado da Bahia. Para fins
estatísticos, essa libertação é considerada a maior do
ano. Infelizmente, outros casos ainda se registram.

Como ocorre em toda situação desse tipo, tra
ba�hadores' inclusive idosos, amontoavam-se em
barracas de lona, dormiam sobre o chão de terra bati
da e viviam subalimentados. Segundo denúncias de
alguns deles, havia dias em que só tomavam água,
enquanto outros ficavam sem receber qualquer tipo
de pagamento por até 3 meses.

A operação de resgate permitiu aos trabalhado
res deixarem o local com a situação profissional regu-

------------- ------------ ---- --------- ----------- ----

larizada e os dias trabalhados pagos. Mas ressalta
mos que muitas vezes há lentidão no pagamento, por
parte dos proprietários, do valor devido, o que causa
outro tipo de sofrimento, ao qual estão sendo subme
tidos os homens, mulheres, crianças e idosos, em sua
maioria nordestinos, que ficam instalados provisoria
mente em alojamentos precários ou permanecem na
fazenda em condições subumanas, dividindo espaço
com esgotos a céu aberto e moscas, sujeitos a várias
enfermidades, principalmente gripe e diarréia.

Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna para de
nunciar essa vergonhosa prática que persiste em ple
no século XXI, esperando que as autoridades tomem
ações mais enérgicas para combater esse verdadeiro
crime.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência convoca os Srs. Parlamentares presen
tes nas diferentes dependências da Casa para virem
ao plenário, pois dentro de poucos minutos devere
mos iniciar a Ordem do Dia. Trata-se da votação da
PEC n° 41 , que altera o Sistema Tributário Nacional.

A Presidência determina que todas as Comis
sões da Casa encerrem seus trabalhos para que pos
samos dar prioridade à votação dessa importante
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra o nobre Deputado Francisco Appio.

O SR. FRANCISCO APPIO (PP - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os bons ventos estão soprando na econo
mia do Rio Grande do Sul, especialmente nas últimas
semanas.

Depois da bem-sucedida EXPOINTER, com no
vos recordes nas vendas do setor de agronegócios 
a venda de máquinas ultrapassou R$ 216 milhões -,
foram anunciados pelo Governador Germano Rigotto
investimentos importantes, que gerarão empregos,
impostos e desenvolvimento para o Estado.

A GM anunciou investimentos de U$ 240 mi
lhões.

A Gerdau, pelo seu presidente Jorge Johannpe
ter, assumiu o compromisso de investir U$ 200 mi
1hões nos próximos 4 anos.

A Dell confirmou seus investimentos no Municí
pio gaúcho de Alvorada.

Só falta o Governo Lula resolver a questão dos
transgênicos, e os gaúchos farão o resto.

Vamos aumentar nossas lavouras e nossa pro
dução, e isso significa gerar emprego, dar o anzol e
ensinar a pescar - o melhor programa de combate à

---- -------------- ------ --------------
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fome. Plantando mais, o Rio Grande do Sul colherá
mais, gerará mais empregos e mais impostos para o
País.

Este é o registro que desejo fazer, Sr. Presiden
te, lembrando que fome se combate com agricultura
forte, como, aliás, estava escrito na faixa da FARSUL,
na EXPOINTER.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para manifestar meu mais enér
gico protesto contra a designação do Senador Luiz
Otavio, do PMDB do Pará, para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União. Como paraense, acho
um absurdo que o Governo encabeçado por Lula indi
que um cidadão qUê responde a acusações - funda
das - de crimes contra a administração pública para
ocupar um cargo no Tribunal cuja função é resguar
dá-Ia.

O art. 71 da Constituição determina para quem
assumir esse cargo as seguintes obrigações: "Apreci
ar as contas prestadas anualmente pelo Presidente
da Repúb!ica(...); julgar as contas dos administrado
res e demais responsáveis por dinheiros, bens e valo
res públicos (...); fiscalizar a aplicação de quaisquer
recursos repassados pela União (...); aplicar aos res
ponsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou de
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei
(...)". Por sua vez, o art. 73 da Carta Magna exige,
para o exercício de tão alto cargo, "idoneidade moral e
reputação ilibada". É inaceitável, então, designar al
guém que teve "o firme propósito de burlar a fiscaliza
ção do Banco do Brasil", como afirmou o então Procu
1'ador-Gera� da República Geraldo Brindeiro.

Esse cidadão, cómodiretor da empresa de na
vegação RODOMAR, em 1992 tomou R$ 5 milhões, a
juros subsidiados, do Banco do Brasil, com o compro
misso de adquirir 13 balsas de tra.nsporte de carga. O
compromisso resultou tão falso como o Rolex com
que foi presenteado o Ministro José Dirceu. As balsas
não foram construídas e em seu lugar, para justifi
car-se, o Senador apresentou 13 notas fiscais falsas
de velhas embarcações, que receberam uma demão
de tinta e das quais foi alterada a numeração, para
que fossem depois registradas em Cartório Marítimo.
Uma verdadeira fraude contra os cofres públicos!

Mas o que é realmente estarrecedor é o fato de
que Senadores do meu partido, à honrosa exceção
do companheiro Eduardo Suplicy e da companheira
Heloísa Helena, hajam defendido e aprovado essa
propósta na Comissão de Assuntós Econômicos do
Senado, tendo pleno conhecimento dos ilícitos come
tidos pelo Senador Luiz Otavio.

Esses são os novos aliados que o PT premia
com cargos, num "toma lá, dá cá" que perpetua ve
lhos métodos de corrupção política. Mas essa desig
nação tem uma explicação: é o preço apagar pela po
lítica de alianças que a direção majoritária do PT e o
Governo Lula vêm praticando para aprovar as refor
mas ordenadas pelo FMI. Só se aliando com os políti
cos que sempre denunciamos por serem contrários
aos interesses dos trabalhadores seria possível apro
var reformas como a previdenciária, a tributária e as
que ainda virão, como a trabalhista.

Por isso nosso partido começa a sofrer um gran
de descrédito, uma sangria que se expressana ruptu
ra de importantes grupos de companheiros, que se
sentem traídos depois de anos de lutapara chegar ao
Governo.

A indicação de uma pessoa processada pelo
Supremo Tribunal Federal por fraude contra o sistema
financeiro para ocupar um dos mais altos cargos de
controle da Administração Pública é um verdadeiro
escândalo e deve ser repudiada. Exigimos do Gover
no Lula e do próprio Senado, de maneiraespecial dos
companheiros do PT, a revisão dessa indicação.

Conclamamos o povo paraense para se somar a
nós no repúdio dessa inconcebível medida, uma ver
dadeira afronta à empobrecida população trabalha
dora de nosso Estado, que, longe de ter acesso a cré
ditos bancários subsidiados, sofre as cruéis conse
qüências dos escorchantes juros determinados pela
equipe econômica.

OSA. SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a reforma tributária é tão ou mais difícil que a
reforma previdenciária.

A reforma da Previdência mexe no bolso de
cada um sensivelmente; aparece no contracheque
mensal do aposentado, com a redução dos seus pro
ventos; aparece na hora do reajuste anual; aparece
na extensãodo período aquisitivo do direito à aposen
tadoria, agora maior.

Na reforma tributária, o cidadão não perceberá
de pronto; somente no final do mês verificará que teve
menos dinheiro para fazer face às necessidades do
dia-a-dia. O pior é que essa reforma tributária vai pro
vocar um processo de centralização. Ou seja, o Go
verno Federal vai centralizar cada vez mais as deci
sões, arrecadar mais, aumentar a carga tributáría de
25% para 42% em relação ao PIB e dividir o produto
da cobrança dos impostos do jeito que bem entender.

Precisamos, sim, da participação dos Prefeitos.
Eles são autoridades e têm de ser respeitados por
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esta Casa. Não se pode fechar as portas para os Pre
feitos e Vereadores, assim como eles não nos fecham
as portas quando os visitamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o
Presidente da Argentina, Néstor Kirchner, sintetizou a
saga do atual desequilíbrio econômico mundial no se
guinte desabafo: "É preciso questionar a posição dos
que demandam mercados livres, mas fecham as por
tas aos produtos de países latino-americanos".

Durante décadas as nações em desenvolvimen
to exportaram commodities a preços subestimados
e importaram tecnologia e bens industriais de alto va
10r. A disponibilidade de dinheiro nas décadas de 60 e
70 no hemisfério norte favoreceu empréstimos, acar
retando o endividamento de vários países, dentre
eles os latinos.

ObViamente, não devemos imputar às nações
desenvolvidas a responsabilidade pelas nossas agru
ras, pelos nossos erros históricos; não podemos, po
rém, ignorar que esse desequilíbrio econômico inter
nacional se deve em muito às posições inflexíveis dos
países mais ricos.

No capítulo agrícola da Organização Mundial do
Comércio - OMC, europeus e norte-americanos igno
ram acordos internacionais e declarações como a de
Doha, que contém a promessa de eliminar totalmente
os subsídios às exportações agrícolas, reduzir o apo
io interno aos produtores e diminuir substancialmente
as tarifas de importação e de barreiras não tarifárias
para bens agropecuários.

Até parece que dentre os maiores produtores
agropecuários do mundo não estão incluídos países
como Argentina, Brasil, Chile e Colômbia.

Em encontro recente, os Presidentes Luiz Inácio
e Ricardo Lagos, do Chile, manifestaram a disposição
de manter uma postura firme em defesa da Declara
ção de Doha, o que é uma sinalização positiva para
as exportações agropecuárias, tão importantes para
o fortalecimento e o avanço econômico das nações
latino-americanas.

A importância da questão agrícola para o nosso
continente é indiscutível, mas não podemos deixar de
discutir também os subsídios do aço e as barreiras al
fandegárias e tributárias.

Não podemos ser tratados como meros fornece
dores de commodities, tampouco permitir que a glo
balização transforme os fóruns mundiais em tribunais
de exceção, predispostos a nos condenar à pobreza.

Sr. Presidente, esperamos que a próxima Con
ferência Ministerial da OMC, em Cancun, no México,
seja benéfica para os países em desenvolvimento,
que tudo corra bem para o Brasil, que haja mudanças
e que se acabe com a essência do protecionismo.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo

co/PL - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, quero, pesaroso, registrar o falecimen
to, há poucos momentos, do Vereador Marco Antônio
Menezes, de Belo Horizonte, um político com vários
mandatos na Câmara Municipal, profundamente
identificado com nossa comunidade belo-horizontina
e com as questões do nosso povo, filho de um Verea
dortambém várias vezes reeleito, por quase 20 anos,
com uma folha de serviço memorável prestada a Belo
Horizonte.

Sr. Presidente, faço este registro com muito pe
sar, inclusive pelo fato de ter sido também Vereador e
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Minha vaga naquela Casa, na eleição de 1988; que
me conduziu à Assembléia Legislativa de Minas Ge
rais, foi ocupada exatamente por Marco Antônio Me
nezes, que agora acaba de nos deixar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WASNY DE ROURE - 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 or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um rápido registro.

O Conselho de Transporte do Distrito Federal
decidiu que os ônibus do sistema de transporte coleti
vo podem trafegar na cidade por até 15 anos. Sabe
mos que nos Municípios esse prazo normalmente é
de 7 a 8 anos. Na contabilização de custos para efeito
do estabelecimento de tarifas, as empresas normal
mente adotam o prazo de 3 anos para depreciação do
veículo.

Esse prazo tão prolongado tem causado enor
me transtorno e perdas à população do Distrito Fede
ral, sobretudo aos passageiros, que pagam aquela
que talvez seja a mais alta tarifa de ônibus do País
para utilizar os ônibus da pior qualidade.

,------ ,------- - --~--- ,--~---- ,-~~--, --- --~,--~~-,-----' --------'--' ,
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Apela.mos para o Conselho de Transporte no
sentido de que reveja essa decisão e adote outra que
atenda ao interesse da população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (\nocêncioOliveira) - Con

cedo a. palavra ao Sr. Deputado AJêx Canziani.
O SR. ALEX CANZIANI(PTB - PRo Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, desejo saudar todos
os Prefeitos participantes de manifestação que tem
como objetivo melhorar apropostadereforma tributá
ria. Saúdo especialmente três Prefeitos presentes no
plenário desta Casa: Paulo Galego, Prefeito do Muni
cípio· de Centenário do Sul; Ari $troher, Prefeito do
Município de Manda.guari; .José do Carmo Garcia,
Prefeito do Município de Gambá. Cumprimento tam
bém o Secretário do Município de CêntenáriodoSul,
Sr. Adriano.

Sr. Presidente, Sras. e $rs. Deputados, é com
muita honra que ocupo a tribuna para me regozijar
com a implantação de projeto no meu Estado, o Para
ná, mas que há de servir dê exemplo para o País, em
presas e empresários, enfim, para. todos nós, cida
dãos brasileiros.

Cha.ma-se FORMARE o projeto social desen
volvido pela Fundação lochpe e implantado na
Empresa Milenia Agro Ciências SA há quase um
ano. Essa foi a primeira empresa a construir uma
Escola Formare, que atende jovens estudantes de 15
a 17 anos.proveniel1tes das comunidades próximas à
Fábrica de Londrina, não integrados ao mercado de
traba.lho fonnal, com renda familiar de até meio salá
rio mínimo e que possamcorrer risco social.

O objetivo principal é o resgate da cidadania
desses jovens por meio de educação profissionali
zante, com a formação de trabalhadores que tenham
como .meta a dignidade e a projeção de futuro.

A MileniaAgro CiênciasS.A.faz parte do Grupo
Makhteshim Agan Industries S/A, maior fabricante
mundiál de gehéricosparaa proteção de lavouras e
que ocupaexpressivo lUgar no ranking mundial do se
tor agroquímico. A Milenia resolveu implementar uma
ação pró~atíva nas. comunidades mais próximas às
suas fábricas, consolidando"se como uma empre
sa-cidadã, comprol11etida com a responsabilidade so
cial emtodas as suas dimensões.

Oprograma curricular do Projeto FORMARE foi
desenvblvidocom a assessoria e orientação do
CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica do
Paraná, e devidamente registrado no Ministério da
Educação mediante acordo de Cooperação Peclagó
gicae Técnica para. um ano·letivo com 40 horas se-

manais, tendo como objetivo principal fortalecer as
disciplinas ministradas e oferecer disciplinas auxilia
res.

É importante dizer, de público, que o curso cha
mado Assistente de Gestão de Sistemas é ministrado
nada mais, nada menos do que por colaboradores vo
luntários da empresa MJlenia, oriundos das áreas téc
nicas e administrativas. As aulas, inclusive, são dadas
durante o horário de expediente dos trabalhadores.

No FORMARE funda-se em 4 princípios bási
cos: daratenção aos alunos, promovendo seu desen
volvimento profissional e cidadão e integrando-os ao
meio em que vivem; dar atenção ao espaço físico,
preparado especialmente de modo que possibilite a
integração do "fazer" e do "pensar" nas atividades pre
vistas no planejamento curricular; dar atenção ao
educador, que faz parte do corpo funcional da empre
sa e que, realiZando esse importante trabalho volun
tário, também se promove tomo cidadão; e, como últi
mo princípio, inserir esses jovE?ns no mercado de tra
balho, buscando efetivá-'Ios em sua primeira coloca
ção profissional, com acornpanhamentoe orientação
no período inicial.

A empresa construiu um prédio de 300 metros
quadrados,com salas de aula, de informática, de arte
e lazer, biblioteca, secretaria, teatro, vestiários, almo
xarifado, e também uma horta. Os alunos FORMARE
recebem uma \;>olsade estudos rio valor de meio salá
rio mínimo, uniforme, assistência médica, alimenta
ção, vale-transporte e seguro de vida.

Para esses Jovens e sUas famílias a iniciativa é
um incentivo ea oportunidade de idealizar um projeto
de futuro. Para a Mílenia, éa consolidação como em
presa comprometida com a comunidade. Para todos
nós, é um extraordinário exemplo de que, com boa
vontade, podemos promover o resgate dacidadania.

Parabéns ao Presidentedaempresa, Dr. Baroni.
Parabéns ao Diretor de Assuntos Corporativos, Dr.
Guedes. Parabéns, enfim, aos funcionários da empre
sa, que estão oando um exemplo para Londrina, para
o Brasil e parafodos nós.

Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a decisão do Presidente da Repúbli
ca de até 2007 zerar o analfabetismo no Brasil mere
ce aplauso de todo o povo brasileiro e do mundo intei
ro. Afinal, muitos já tentaram essa façanha e não con
seguiram.

Com efeito, a proposta do Presidente trata de al
fabetizar 20 milhõesde pessoas até 2007, com o que,
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segundo ele, estaria resolvido o problema do analfa
betismo no Brasil.

É um equívoco pensar que assunto de tamanha
magnitude será resolvido em tão pouco espaço de
tempo. Ademais, o Brasil não possui apenas 20 mi
lhões de analfabetos. É uma ilusão pensar em núme
ros absolutos quando a realidade educacional e soci
al do País é outra e muito grave. O Brasil, segundo da
dos do próprio MEC, possui mais de 30 milhões de
analfabetos, talvez chegue próximo da casa dos 40
milhões, sem falar nos chamados analfabetos funcio
nais, que são outros tantos milhões. E não está se fa
lando de analfabetismo em relação à informática.

A hipótese educacional não deve ser tratada
apenas com retórica, ou boa vontade, por mais espe
tacular que seja o desejo do Presidente da República
de vencer a chaga do analfabetismo.

Muitas questões precisam ser enfrentadas para
vencer o atraso educacional, que tem raízes no escra
vismo gerador de uma estrutura de servidão imposta
a milhões de brasileiros.

Em primeiro lugar, é preciso que os recursos
para educação não sejam vistos como despesas e
sim como investimento, único meio de capaz de inter
romper o fluxo de reproduçãoda pobreza e da miséria
que tem sido constante desde o início da colonização.

É também relevante saber qual o foco e onde o
esforço educacional vai concentrar-se pata que os re
sultados sejam duradouros e positivos. Na minha óti
ca, o esforço deve ser dirigido para a educação das
crianças. Esse é o caminho. Se o Brasil quer - e o
povo aspira por isso - extinguir a chaga do analfabe
tismo, deve mobilizar recursos, os Poderes Públicos e
toda a sociedade brasileira para, num prazo de 20
anos talvez, ter as crianças de 6 a 14 anos com o en
sino fundamental concluído. Esse será uma grande
passo.

Outro aspecto é o de investimento na educação
infantil. Sem esse esforço, a educação das crianças
de 6 a 14 anos ficará extremamente prejudicada.

A educação infantil e de ensino fundamental se
entrelaçam e se complementam com o ensino médio
- formação geral ou profissional, esta essencial para
formação de mão-de-obra - até o processo de qualifi
cação de grau universitário.

Os passos para extinguir a mazela do analfabe
tismo são longos. Lembram-se do MOBRAL? Depois
de mais de 10 anos de atuação, acabou sendo extinto.
Não foi possível avançar no combate ao analfabetis
mo. O foco estava errado. Queria alfabetizar adultos já
viciados. E educação teria de ser das crianças. Não

de adultos, já com outras preferências de vida, inclusi
ve de luta pela sobrevivência.

Quando o Japão impôs o seu processo educaci
onal, na Restauração Meidji, começou pela obrigato
riedade do ensino das crianças. Os países mais ricos
do mundo fizeram o mesmo.

Por isso que, nesta oportunidade em que o Pre
sidente está propondo alfabetizar 20 milhões de pes
soas em 5 anos, é preciso refletir sobre o nosso pas
sado, o nosso presente e o nosso futuro, mirando no
exemplo de outros povos que souberam superar os
seus obstáculos e firmar um processo educacional
duradouro e permanente.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se
nhores que me assistem e ouvem neste momento,
desejo tecer alguns comentários sobre a transgenia
no Brasil, debate que travaremos nesta Casa ainda
no mês de setembro. Espero que a discussão realiza
da no Rio Grande do Sul, que hoje produz bastante
soja transgênica, não contamine o debate ser feito
nesta Casa. Precisamos discutir tema em profundida
de. O povo brasileiro precisa entender o que é um pro
duto transgênico. Da forma como está sendo travado,
o enfoque da questão canaliza-se para a soja e para o
Rio Grande do Sul.

Não é correto alguns Deputados defenderem o
produto transgênico, visto que há uma lei que proíbe a
transgenia no País. Aliás, alguns Deputados, da tribu
na desta Casa, têm incentivado produtores a se posi
cionar contra a lei.

Vou-me dirigir ao Presidente desta Casa para
solicitar que S.Exa. chame a atenção de Parlamenta
res que estão se comportando dessa forma. Se a ma
conha está proibida no Brasil, um Deputado não
pode, da tribuna, dizer para plantarem maconha. Já o
fumo, que faz mal à saúde, não está proibido. Portan
to, pode ser plantado, porque não há lei que proíba.
Pode-se tomar cachaça, que também é uma droga,
porque não há lei que proíba sua fabricação. Mas, se
uma lei proíbe a plantação de produtos transgênicos,
um Deputado, que é legislador neste País, não pode ir
à tribuna incentivar que se plante.

Esse tipo de comportamento não ajuda o deba
te. Não é possível alguém que no Pará, no Maranhão
ou em Mato Grosso cultive soja ouvir, pela TV Câma
ra, o conselho de um Deputado para transgredir lei vi
gente, que não permite que se plante produto trans
gênico no País.

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



DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ORLANDO FANTAZZINI QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL"BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero saudar com mui
ta efusividade milhares de Prefeitos que se desloca
ram de seus Municípios, nos mais distantes rincões
deste País, e hoje estão na Capital da República para
manter contato direto com seus representantes na
Câmara dos Deputados.

Aconteceu justamente o que o Governo não
queria, aconteceu justamente o que provocava medo
às lideranças governistas nesta Casa: deu tempo de
os Prefeitos chegarem. Elas imaginavam que iriam
votar os destaques e as emendas, enfim, esgotar o
processo de votação da reforma tributária antes que
os Prefeitos chegassem a Brasília, levantassem a sua
voz, se manifestassem e conclamassem os represen-

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Ouinta-feira 11 45643

O Governo mandará para esta Casa projeto de tantes de seus Estados a fazer valer o mandato que
lei para regulamentar a matéria. Se é contra ou não e lhes foi outorgado.
como será disciplinado o assunto. Vamos debater. Pois muito bem. Deu tempo. Os Prefeitos estão

Temos o privilégio de a TV Câmara transmitir aqui.
nossas manifestações para o Brasil inteiro - e o nú- Eu quero falar aos meus colegas Parlamenta-
mero de pessoas sintonizadas em suas transmissões res.Ouçam a mensagem dos Prefeitos do Brasil. Ou-
é cada vez maior -, mas um Deputado Federal, não çam o que eles estão dizendo: essa reforma castiga
pode, da tribuna, incentivar a transgressão das leis. os Municípios brasileiros. Trata-se de reforma centra-
Esse não é um bom exemplo. lizadora, cujo único objetivo é aumentar o dinheiro

Portanto, é preciso que esta Casa tome provi- nos cofres milionários do Governo Federal - mas
dências em relação a esse tipo de comportamento, nada destina para os Municípios. Mais uma vez, os
sobretudo partindo de Deputado Federal. contribuintes irão pagar a conta!

Não contaminemos o debate. Vamos torná-lo Sr. Presidente, quero enaltecer a posição do
autêntico. O povo brasileiro merece informações cor- PFL, meu partido, do meu Líder José Carlos Aleluia,
retas. Chega de informações incorretas, como essa do meu Presidente, Senador Jorge Bornhausen, e
de um Líder vir aqui dizer que os Prefeitos estão im- dos Senadores José Agripino e Antonio Carlos Maga-
pedidos de entrarnesta Casa. Todos sabem que os Ihães. Nós abraçamos a bandeira do municipalismo e
Prefeitos jamais serão impedidos de ter acesso às de- dela não vamos abrir mão. Se o Governo não atender
pendências da Câmara dos Deputados. Cada Parla- aos Municípios, seo Governo não aperfeiçoar essa
mentar tem contato com pelo menos 5 Prefeitos. Pro- proposta, tenho a certeza de que o Senado da Repú-
nunciamentos dessa natureza, na ânsia de fazer opo- blica também contará com a objeção e a oposição do
sição ao Governo Lula, revelam uma atitude desespe- PFL.
rada. Por isso, endosso a posição de defesa dos Pre-

Muito obrigado, Sr. Presidente. feitos brasileiros, endosso a posição de defesa dos
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - contribuintes, porque o Brasil não pode aceitar essa

Concedo a palavra ao nobre Deputado Orlando reforma injusta que tem um único vencedor e muitos
Fantazzini. perdedores.

Muito obrigado.
O SR. JOVINO CÂNDIDO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo cum
primentar todos os Prefeitos do Brasil, que, com de
terminação, firmeza e espírito de luta, acreditando na
justeza das suas reivindicações e sabendo da reali
dade dos respectivos Municípios e das suas respon
sabilidades, estão em Brasília para buscar o diálogo e
a negociação com esta Casa e com o Governo Fede
ral, no intuito de acrescentar à proposta de reforma
tributária alguns pontos que de fato venham melhorar
a vida dos seus munícipes.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS WILLIAN (PSB - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de cumprimentar os Prefeitos de todo o País que
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aqui se encontram, principalmente os de Minas Gera
is, para defender suas justas reivindicações.

Registro com muito orgulho a presença de De
putados Estaduais que estão acompanhando os Pre
feitos: o Deputado Adalclever Lopes, filho de um bri
lhante e atuante Deputado da Casa, o Deputado mi
neiro Mauro Lopes, e os Deputados Dalmo Ribeiro e
José Henrique.

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO LOPES (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
há muito tempo na Câmara dos Deputados, para meu
orgulho e prazer. Meu filho Adalclever Lopes, que era
meu assessor, prestava assistência aos Prefeitos e
Vereadores das nossas cidades do interior, e foi im
portante a· sua convivência nesta Casa. Ele foi para
Minas Gerais, elegeu-se Deputado estadual pelo
PMDBe hoje está aqui, visitando-nos, acompanhado
dos Deputados José Henrique, do PMDB, Dalmo Ri
beiro e Domingos Sávio, e dos nossos Prefeitos de
Minas Gerais, que vieram fazer suas reivindicações
neste dia da votação de destaques fundamentais
para que possamos contemplar os Municípios, que
estão em situação falimentar.

Peço a V. Exa., que sempre ajudou os Municípi
os e sempre foi municipalista, que nos ajude nessa
tão importante tarefa de hoje.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela

ordem, concedo a palavra ao nobre Deputado Wag
nerLago.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
WAGNER LAGO aUE,ENTREGUE À RE
VISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIOR
MENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
Ressalto o fato de que exatamente esses setores, os
mais atingidos, são capazes de a um só tempo gerar
emprego, renda e tributos, sem mencionar o imenso
potencial de atendimento às demandas sociais.cedo
a palavra ao nobre Deputado Silas Câmara.

O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero também fazer
coro com os nossos companheiros e saudar os Prefe
itos dos Municípios brasileiros, com destaque para os
do Estado do Amazonas.

Os Prefeitos vêm a esta Casa para chamar a
atenção dos Deputados a fim de que possamos, nes
sa reforma, fazer justiça ao povo e aos Municípios
brasileiros. A eles a nossa saudação e a nossa pala
vra de apoio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tem sido
muito discutida a estagnação que vem atingido todos
os setores da economia nacional. Num primeiro mo
mento, o vilão encontrado foi a taxa nacional de juros,
que, a pesar dos indicadores da economia, continua
sendo mantida em patamares elevados, até mesmo
distantes da realidade.

De fato, as queixas proliferam-se no meio em
presarial, no setor de serviços, no restrito e circuns
pecto meio econômico e - pasmem! - mesmo dentro
do Governo Federal, que, ao contrário de vários ou
tros governos espalhados pelo mundo, necessita de
coligações externas para contrabalançar a oposição
que lhe é feita internamente.

Apenas o setor financeiro parece satisfeito. E
não é para menos; afinal, é just<':\mente a irrealidade
dos juros que alimenta a realidade daqueles que,
principalmente após a campanha eleitoral de 1994,
tornaram-se cada vez mais fortes e bem nutridos.

Mas essa estagnação, ressalvada a sanha da
quelas instituições vocacionadas ao crescimento pró
prio à custa da queda dos outros, também encontra
explicação em áreas do próprio Governo.

É fato conhecido que um dos fatores capazes de
motivar o crescimento nacional reside no investimen
to. No momento em que o garrote dos juros asfixia a
economia, cabe ao Poder Executivo incentivá-Ia in
vestindo em setores capazes de gerar emprego, ren
da e desenvolvimento.

Ora, esse mesmo Governo, que vive um drama
digno de Kafka, submerso em batalhas existenciais,
completa 5 meses sem ter usado um único centavo
da verba que o Orçamento da União reserva para in
vestimentos em saneamento, habitação e - pasmem!
- organização agrária.

Estamos falando de moradia popular, sanea
mento básico e ações de reforma agrária, pedras an
gulares de qualquer projeto de desenvolvimento e
atenção social. Somados todos os investimentos rea
lizados pelos Ministérios responsáveis por esses se
tores, chegamos ao inacreditável número de 1%!

Diriam os apóstolos da falta de visão que esse
valor investido se justifica pelo aperto fiscal exigido
pelo atual momento econômico, ou pelo compromis
so de saldar dívidas herdadas do Governo anterior.
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Tal argumento cai por terra, porém, quando
comparamos os valores gastos em investimentos
com o despendido para, por exemplo, viagens de
membros do Executivo.

Enquanto o total investido pelo Governo - sem
pre é bom lembrar - em setores como saneamento,
habitação e organização agrária não passou de.R$
149 milhões, o gasto com o deslocamento de funcio
nários chegou ao patamar de R$ 212 milhões!

Ainda acredito na possibilidade de o atual Go
verno fazer frente aos grandes desafios nacionais.
Ainda acredito em sua capacidade de lançar as bases
para uma democracia cada vez mais estabilizada e
fulcrada numa economia estável.

No entanto, causa~me profunda preocupação o
fato de que se investe apenas 1% do Orçamento em
setores vitais para o nosso desenvolvimento.

Um Governo que foi alçado ao poder de forma
tão consagradora, acalentando os sonhos de toda
uma Nação, não se pode deixar seduzir pelo canto de
sereia do c1ientelismo ou.do assistencialismo.

Programas meritórios como o Fome Zero· não
serão bem sucedidos se ao mesmo tempo não hou
ver ações claras e objetivas no sentido de dinamizar a
economia nacional e gerar emprego e renda.

Se o remédio dos juros é amargo, cabe ao Go
verno utilizar-se do oxigênio de que dispõe para man
ter viva a economia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Ino
cêncio Oliveira, inicialmente, desejo associar-me aos
companheiros que expressaram congratulações aos
Prefeitos que vieram a Brasília lutar pelos seus Muni
cípios. Parabenizo os Prefeitos do Estado de São Pa
ulo, especialmente o daminha oidade, Sorocaba, Re
nato Amary, que lidera a frente de Prefeitos da nossa
região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, confesso
que estou de acordo que o Estado, em seus diferen
tes níveis - federal, estadual e municipal - precisa
continuar pelo caminho da austeridade administrati
va, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal,
que elaboramos, debatemos e aprovamos nesta au
gusta Casa legislativa.

É hecessário controlar os desperdícios e os
gastos evitáveis. É preciso maximizar o aproveita
mento dos recursos humanos, materiais e financei
ros.

É essencial que se mantenha todas as carreiras
públicas atrativas e que elas não se tornem depósitos

de profissionais que, por não encontrarem colocação
na iniciativa privada, optaram pela relativa segurança
do serviço administrativo do Governo.

O Brasil tem hoje 883 mil funcionários públicos
federais na ativa, 538 mil aposentados e 405 mil pen
sionistas. Nos próximos 20 anos, a administração pú
blica federal terá apenas 90 mil dos atuais 883 mil fun
cionários civis ativos, caso as vagas disponíveis ou as
que se apresentarem por aposentadorias não forem
ocupadas por servidores efetivos, pois a cada ano o
Poder Executivo Fêderal perde cerca de 20 mil funcio
nários civis, particularmente por virtude de extinção
de cargos e de aposentadorias voluntárias, estimula
das ou compulsórias.

Se se considerar uma população de 180 mi
lhões de habitantes no País, não é grande a relação
habitantes/servidor público. Ela é bem maior na Fran
ça!

As despesas financeiras da União com pessoal
estão aquém dos 50% da receita exigidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Nos últimos 4 anos, o per
centual de·gastos com o funcionalismo ficou abaixo
dos 40%: 39,7% em 1999; 37,8% em 2000; 35,3% em
2001 e 33% em 2002.

Chamo atenção dos nobres pares para injustiça
que poderá advir com a proposta original da reforma
previdenciária, que poderá atingir ainda mais o bolso
dos funcionários públicos com menores salários. Se
gundo a UNIFISCO Sindical, o inativo que recebe
1.200 reais terá aumento na carga tributária de 62%,
duas vezes maior do que aquele que tem salário men
sal de 15 mil reais, cuja variação será de 30%. A dife
rença é que a contribuição previdenciária é desconta
da da base de cálculo do Imposto de Renda. Quanto
maior for o recolhimento para a PreVidência Social,
menos o trabalhador terá de pa.gar à Secretaria de
Receita Federal.

Há quase 10 anos os servidores públicos fede
rais não tem aumento de salários. Em 2002, houve
um reajuste de apenas 3,2%. Neste ano, ridículo 1%.
E há previsão orçamentária de 7% para 2004, en
quanto que nessernesmo período, a inflação ultra
passou o limite de 140%.

Houve constante aumento nas tarifas de gás, te
lefonia, luz elétrica, combustíveis, transporte coletivo,
e no preço dos alimentos, das mensalidades escola
res, dos planos de saúde, contribuições etc. Mas res
saltar que o valioso trabalho desenvolvido ao longo
dos anos pelos servidores públicos brasileiros, que
adotaram a motivação, a dedicação e a qualidade
como· objetivo dos serviços· colocados à disposição
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da população, é fundamental para a história deste
País.

Deste tribuna, faço um apelo ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o grande líder do Partido dos Tra
balhadores, para que não se esqueça de seu antigo
compromisso com o funcionalismo público da União,
dos Estados e dos Municípios. Que haja diálogo para
uma renegociação justa entre as autoridades do Go
verno e as entidades representativas dos servidores
públicos; que cessem as greves, que terminem as
ações judiciais e que o clima de harmonia volte a rei
nar entre nós.

E que Deus ilumine a todos!
Passo agora, Sr. Presidente, a abordar outro as

sunto.
No princípio, criou Deus os céus e a Terra. Ele

disse: "Produza a terra relva, ervas que dêem semen
tes e árvores frutíferas que dêem frutos, segundo a
sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra".
E assim se fez.

Toda a humanidade recebeu esse lindo presen
te divino, para que nele pudesse habitar, abaste
cer-se e multiplicar-se na graça do Senhor.

No dia de hoje, Sr. Presidente, quero manifes
tar-me sobre o meio ambiente. Há muito tempo, de
maneira imprudente, abusa-se da Terra, desequili
bra-se cruelmente o meio ambiente. Eis o resultado:
desmatamento irracional, escassez de água, mudan
ças climáticas com o aumento das secas, enchentes
e elevação da temperatura média do planeta.

A raça humana trabalhou contra o seu próprio
hábitat, destruindo florestas, secando ribeirões e into
xicando glebas de terra com agrotóxicos.

Neste início de século, porém, tenho observado
que o contigente de ambientalistas tem aumentado.
Os ecologistas somam seus ideais aos interesses
dos empresários, de lideranças universitárias e de
instituições científicas em favor do meio ambiente.

O denominado desenvolvimento sustentado 
progresso mundial de harmonia com a natureza - lan
çado, em 1983, no relatório Nosso Futuro Comum e
idealizado pela Organização das Nações Unidas. Em
1992, na Cúpula Mundial de Meio Ambiente e Desen
volvimento da ONU, esse conceito, amplamente dis
cutido, foi o alicerce dos preservacionistas na Rio-92.

Em 1981, o Brasil promulgou a lei que define em
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, ain
da não definitivamente implantado, devido às diferen
tes posições da União, dos Estados e dos Municípios,
e a falta de uma gestão adequada impõe prejuízos
aos diversos ecossistemas existentes no País.

A Constituição Federal de 1988 definiu que a lei
complementar deverá traçar responsabilidade com o
intuito de organizar atribuições ambientais de cada
ente federativo. Esse importante diploma legal ainda
não foi instituído, lamentavelmente, propiciandodes
gastes ao ambiente e à sociedade brasileira.

Faço um apelo à direção do Ministério do Meio
Ambiente e do IBAMA para que formem um grupo de
trabalho, com a colaboração de renomados técnicos
de organizações não governamentais e de órgãos es
taduaise municipais interessados nesse setor, e pro
duzam um estudo delineando as competências e di
retrizes sobre fomento, coordenação, controle e fisca
lização, definindo política ambiental que possa auxili
ar o Brasil a contribuir para a sustentabilidade mundi
al.

Ressaltando a importância dessa proposição,
cito a possibilidade de veículos japoneses serem
abastecidos pelo álcool anidro brasileiro, que pode
ser produzido em todos as Unidades da Federação,
proporcionar anualmente 3 bilhões de dólares em di
visas para o Brasil e propiciar a geração interna de
200 mil empregos. Isso representa, também, o esfor
ço do Japão em contribuir para o sucesso do Protoco
lo de Kyoto, que preconiza a redução das emissões
de gases poluentes.

Vale recordar o preâmbulo da Agenda 21, de
1992, já ratificada por 175 países:

"A humanidade se encontra em um momento de
definição histórica. Defrontamo-nos com a perpetua
ção das disparidades existentes entre nações e, no
interior delas, o agravamento da pobreza, da fome,
das doenças e do analfabetismo. E com a deterioriza
ção contínua dos ecossistemas de que depende o
nosso bem-estar'.

Trata-se de um desafio e de uma responsabili
dade para todos.

É necessário que o Brasil continue a adotar prá
ticas e inove ações em favor do nosso meio ambiente.

A sociedade brasileira exige mudanças legais e
administrativas para que se ampliem as atividades
que possibilitem a incorporação de novas idéias com
a finalidade de instalar de vez entre nós o desenvolvi
mentosustentável, a fim de recuperarmos a qualida
de de nosso ar, de nossa água e de nossa terra, que
formam valioso patrimônio nacional.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, é com orgulho
que registro a homenagem que o Reverendo Mário de
Oliveira, honrado Presidente da Igreja do Evangelho
Quadrangular, recebeu recentemente. O pastor foi
agraciado com a Medalha Mérito Farroupilha, instituí-

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45647

da pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio Reverendo Cecílio de Faria, Presidente da Associa-
Grande do Sul. ção de Homens e Mulheres de Negócios do Evange-

Esse valoroso líder evangélico nasceu em Júlio lho, representando o Deputado Estadual Narcizo Pa-
Mesquita, no interior de São Paulo. Ainda jovem, inici- risotto, Presidente da Igreja do Evangelho Quadran-
ou sua caminhada de pregação da palavra de Deus guiar e do PTS de Santa Catarina; do Conselho Esta-
em Lucélia, Marília, Vera Cruz, Tupã, Adamantina e dual de Diretores, Pastor Reinaldo Santos e Silva,
Assis, Estado de São Paulo. Presidente do CED e Deputado Federal pelo Rio

Em 1967, fundou a primeira Igreja do Evangelho Grande do Sul e demais integrantes do CED, pasto-
Quadrangular em Uruguaiana e a segunda em Pelo- res titulares e superintendentes do Estado. O
tas, ambas no Rio Grande do Sul. Vice-Governador Antônio Hohlfeldt representou o Go-

Em meados 1970 levou a doutrina de Cristo aos vemo do Estado do Rio Grande do Sul na cerimônia.
fiéis de Juiz de Fora, e em 1973, aos de Belo Horizon- Também presentes o Diretor do Foro Cível, Almir Por-
te. to da Rocha Filho; o Tenente-Coronel João Ba.tista

É importante ressaltar que o nobre Pastor Mário Neto, pelo V COMAR; o Vereador João Carlos Nedel,
de Oliveira foi Deputado Federal por 5 mandatos con- representando a Câmara Municipal de Porto Alegre; o
secutivos pelo Estado de Minas Gerais. Político ético, Cônsul-Geral do Chile, Álvaro Pelayo Castellon; o
defendeu a elaboração e a aprovação de leis que pro- Cônsul-Geral do Uruguai, Oscar Demaria; a Agente
movessem solidariedade entre os povos, paz entre ir- Consular dos Estados Unidos, Debra Godoy; o Depu-
mãos de diferentes regiões e dignidade dos cidadãos. tado Federal Carlos William(MG) e eu, que humilde-
E trabalhou contra a legalização do aborto e da rela- mente registro esse notável acontecimento.
ção entre homossexuais. É importante observar também algumas men-

Não se curvou diante de pressões da sociedade sagens proferidas em Porto Alegre, no dia 19 de
que pudessem desonrar sua carreira política. Foi agosto último.
sempre portador das lindas mensagens evangélicas Ressaltou o Deputado Estadual Manoel Maria,
que nutrem os corações e o comportamento dos cris- Pastor Evangélico, autor da homenagem: "Este éum
tãos. homem sábio e a Bíblia Sagrada fala assim. Aquele

O Reverendo Mário de Oliveira esteve feliz em que ganha almas sábio o é".
Porto Alegre, como tem sido alegre sua constante luta Enalteceu o Reverendo Luís Carlos Pinto, 3°
de evangelização em todos as unidades deste País. Vice-Presidente do CND:

Emdecorrência de iniciativa do Deputado Esta- "Mário de Oliveira é um homem verdadeiro, in-
dual Manoel Maria, no Salão Júlio de Castilhos, dian- dependente e, ao mesmotempo,sinceramente ligado
te de mais de duas centenas de pessoas, recebeu aos que primam pelasua amizade. Leal, ético, corajo-
essa valiosa honraria em reconhecimento a seu dedi- so e determinado, busca seus objetivos. Sabe traba-
cado apostolado de levar a fé cristã que propicia har- Ihar em equipe e defende os seus companheiros,
monia e prOsperidade a todos irmãos em Cristo. dando-lhes liberdade de ação e autoridade para exe-

Tem sido incansável sua labuta no combate às cutar as funções recebidas".
drogas, aos atos de violência e às nefastas ações do Anunciou o Reverendo Rui Barboza, da Secre-
crime organizado. Em suas pregações diárias estimu- taria de Cidadania do CNO:
ladas pelos Salmos de Davi, pelos escritos dos doze "Nosso Presidente Mário de Oliveira tem sido
apóstolos de Jesus Cristo, pelos ensinamentos dos um desbravador, um pioneiro em todos os sentidos.
escribas de Israel, não perde tempo em elevar uma Quando a Igreja do Evangelho Quadrangular tinha
alma, que significa elevar o mundo. uma certa repulsa no território nacional, nós víamos o

Estiveram presentes ao ato as lideranças do nosso Presidente enfrentando todos os obstáculos e
Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evange- vencendo-os. Abriu caminho, como representante do
lho Quadrangular, entre os quais os Reverendos Luís povo de Deus, para os evangélicos se manifestarem
Carlos Pinto, Rogério Amorim, Celso Nascimento; nacionalmente no Congresso Nacional".
Onésimo de Barros, Rui Sarboza, Joaquim Ribeiro Opinou o Reverendo Guaraci Silveira, Presiden-
Cantagalli; o Pastor Guaracy Batista da Silveira, Pre- te do CED, do Tocantins:
sidente "Uma homenagem justa e merecedora. Mário

do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do de Oliveira é um homem que vive algreja do Evange-
Evangelho Quadrangular do Estado de Tocantins; o lho Quadrangular. Tem um espírito de pacificação, de
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honrar os liderados e de ser escudeiro da nossa Igre
ja. O exemplo desta homenagem deve ser seguido
por outros Estados, pois Mário de Oliveira tem sido
uma bênção, não só para Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, mas para todo o Brasil".

Acentuou o Reverendo Cecílio de Faria, Presi
dente da Associação de Homens e Mulheres de Ne
gócios do Evangelho de Santa Catarina:

"Ê um reconhecimento por parte das autorida
des do Estado do Rio Grande do Sul de um tempo
que Mário de Oliveira deu sua vida ao Rio Grande. Por
outro lado, a grandeza do povo gaúcho com sua hos
pitalidade fez com que a Igreja do Evangelho Qua
drangular tenha crescido, a ponto de hoje estar aqui
na Assembléia Legislativa, recebendo esta alta con
decoração, por meio da pessoa do nosso Presidente.
Isso nos alegra e nos encoraja para buscar novos es
paços".

As palavras de agradecimento emocionado do
Reverendo Mário de Oliveira:

"Minha passagem pelo Rio Grande do Sul mar
cou profundamente minha vida. Vocês fazem parte
desta homenagem e eu divido esta honra com vocês.
Ao Deputado Manoel Maria, quero dizer que ao ami
go não existe tempo ou distância e você tem sido este
amigo".

A essência do seu prestígio emana de qualida
des irretorquíveis manifestadas desde sua adoles
cência, as quais são: coragem, disposição para traba
lhar, caráter ilibado, formação cristã e liderança. Por
tudo isso, o Reverendo Mário de Oliveira é um vence
dor e por certo o será sempre.

Ao finalizar, quero agradecer a Deus por ter co
locado o Reverendo Mário de Oliveira em nossa jor
nada de evangelização no Brasil.

Que Jesus Cristo continue a iluminá-lo por suas
notáveis realizações em favor do nosso País.

Muito obrigado.
Que seja divulgado em todos órgãos de comuni

cação da Casa.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a transcri
ção nos Anais de matériapublicada pelo jornal O Glo
bo sobre a defesa do Ministro da Justiça, Márcio Tho
maz Bastos, vítima de alguns ataques nesta Casa.

Quando S.Exa. tomou conhecimento de que o
seu nome estaria relacionado entre aqueles que utili
zaram a Conta CC-5, pessoalmente tomou a iniciativa
de apresentar ao Relator da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito cópia de suas declarações de

Imposto de Renda, nas quais suas aplicações estão
devidamente lançadas.

Não podemos generalizar. Nem todos os que
utilizaram da CC-5 o fizeram de forma ilegal. Na de
claração do Imposto de Renda do Sr. Ministro está re
gistrada a utilização legal desse mecanismo de apli
cação financeira.

Portanto, são improcedentes aos acusações fei
tas ao Ministro Márcio Thomaz Bastos. Em vez de fi
carmos lançando esse tipo de ataque, deveríamos
elogiar a atitude de S.Exa., que imediatamente tomou
a iniciativa de mostrar que nada há do ponto de vista
ético que possa macular suas aplicações.

O Brasil apenas tem a ganhar com esse gesto
de um jurista de renome que renunciou ao seu escri
tório para servir ao Brasil como Ministro da Justiça.

MA TÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

BASTOS DECLAROU DEPÓSITOS NA SUIÇA

5-9-2003

Relator da CPI do Banestado diz que remes
sas foram feitas de forma legal

BRASILlA. O ministro da Justiça, Márcio Tho
maz Bastos, enviou ao relator da CPI do Banestado,
deputado José Mentor (PT-SP), documentos infor
mando que fez dois depósitos em fundos de investi
mento do Banco UBS - Union of Banks of Switzer
land, da Suíça, em janeiro e em março de 1995, e os
recursos resgatados em janeiro passado, num valor
de R$ 13 milhões. Thomaz Bastos apresentou a Men
tor declarações de Imposto de_Rendadopçriodo reci
bos do i~anco Central e um relatório do IJnibanco 
que fez as aplicações usando contas CC-5 - sobre a
movimentação dos recursos para atestar sua legali
dade.

- Não há o que esconder. Foram operações cer
cadas de todos os. cuidados legais. Apliquei rendi
mentos de meu trabalho como advogado e paguei to
dos os impostos. As operações foram autenticadas
pelo Sisbacen (sistema de informações do Banco
Central) - explicou Thomaz Bastos.

o ministro tomou a iniciativa ao ser informado de
que seu nome constaria da relação de 55 mil pessoas
que usaram as contas CC-S para enviar recursos ao
exterior nos últimos anos. Mentor não confirma se o
nome de Thomaz Bastos consta da lista, mas diz que
os documentos mostram que as aplicações foram le
gais.

Casseb e Candiotatambém procuram deputado

...._-~-~~------- --------_._---_._.. __._~---_._- ~~-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45649

Sr. Presidente, temos a oportunidade neste
momento de corrigir a injustiça que está sendo per
petrada na Câmara dos Deputados contra o povo
brasileiro e contra,os Municípios. Temos de corrigir
esse erro nas votações que se seguirão deste dia
em diante. Devemos analisar bem as emendas aglu
tinativas e os destaques para votação em separado.

Portanto, peço aos colegas que dêem pelo me
nos uma chance aos Municípios. Essa injustiça per
petrada contra as Prefeituras do País tem de ser
corrigida.

O SR. VICENTINHO (PT - SP Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputados, caros
amigos, quero falar hoje sobre projeto que apresen
tei semana passada a esta Casa. Aliás, registro,
com muito orgulho, que recebi telefonema do cartu
nista Maurício de Sousa parabenizando-me pela ini
ciativa e colocando-se à disposição.

O projeto trata dos desenhos animados exibidos
na televisão brasileira. Não concordo com o conteúdo
dos desenhos atualmente apresentados, porque ne
nhum deles retrata a cultura brasileira. O único que
mostrou alguma coisa do Brasil foi o dos Simpsons,
porém de maneira jocosa, como se os brasileiros fos
sem um bando de alienígenas, atrasados e violentos.

o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a reforma tributá
ria, da maneira como está sendo proposta, é abso
lutamente danosa à população brasileira. Quem vai
pagar a conta é o povo brasileiro, o contribuinte. Ela
é também nefasta para o meu Estado, a Bahia, que
vai arcar com um prejuízo, nos próximos 9 anos, de
450 milhões de reais. A reforma é absolutamente
impertinente e prejudicial aos Municípios.

Tenho visto muitos colegas congratularem-se
com os Prefeitos que estão em Brasília. É preciso,
contudo, que os Prefeitos fiquem atentos e observem
como votarão os Parlamentares nesta Casa. Os Mu
nicípios ficaram à margem da negociação, não foram
ouvidos, não foram atendidos. A reforma tributária,
como está sendo posta, é absolutamente prejudicial
aos Municípios brasileiros e sequer considera mini
mamente o estado pré-falimentar em que as Prefeitu
ras se encontram hoje.

- O ministro tomou a iniciativa de me procurar.
Estamos analisando os documentos, mas eles mos
tram que as remessas foram feitas de forma legal.
Não são essas pessoas o alvo de investigação da
CPI. Lavagem de dinheiro, utilização de laranjas, en
volvimento com o crime organizado, isso é o que a
CPI tem que apurar - disse Mentor.

Os documentos mostram que, em 12 de janeiro
de 1995, foram aplicados, através do Unibanco,
R$909.300 (US$ 1,05 milhão) no Banco UBS, da Suiça.
Novo depósito, de R$l ,3 milhão (US$l ,5 milhão), foi fei
to erh21. de março do mesmo. ano. A quantia, um total
de US$2;5 milhões,aparebe em sua declaração ao IR
de 1996, ano base 1995. O mesmo documento do Uni
banco,.mostra outro depósito, feito. em novembro de
1994, deH$179mil (US$212mil, na época) na agência
do banco em Nova York - dinheiropara custear os estu
dos dé SUl':t filha nos EUA, segundo o ministro.

Omihistro disseler resolvido resgatar os recur
sos aplicados na Suíça nofim do ano passado, após a
eleição do presidenteLula. Ao ser convidado para in
tegraro Ministério, ele vendeu suas cotas da socieda
de no escritório de a.dvocacia onde trabalhava, em
São Paulo, é adotou o mecanismo do blind trustpara
gerir seu patrimônio, contratando um banco para ad
ministrar todos os bens e as aplicações.

- Resgatei a maior parte dos recursos, que en
traram nopafs no início deste ano. Vendi minha parte
no escritório e fiz um contrato com o banco para ges
tão dos bens, para me afastar de tudo que pudesse
gerar c()nflit9 de interesses. Não tenho interferência
nessa. gestão, recebo apenas relatórios - disse o mi
nistro.

A declaração de renda relativa a 2002 informa o
resgate parcial deU$$3,6 milhões(R$13.040.047,82},
transferidos primeiramente para a agência do Unibanco
em Nassau, nas IlhasBahamas, e repatriados em 12 de
fevereiro passado. Ainda· segundo esses documentos,
US$202 mil permanecéram no banco suíço. O ministro
da Justiça anexou.ainda dois recibos de pagamento
àReceitaFederal, datados de 31 de janeiro passado, do
imposto relativo aos rendimentos da aplicação no exte
rior: um deles, no valor de R$686 mil; o outro, de
R$409.900.

o deputado recebeu também, na quarta-feira, Jornal:O GLOBO Autor:
cartas de dois oultos funcionários do governo, o Editoria:O País Tamanho: 663 palavras
presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, e o Edição:1 Página: 10
diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Coluna:Seção:
Augusto Candiota, que tiveram os nomes. citados Caderno:Primeiro Caderno
pelo líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio. Eles
ficaram de remeter documentação semelhante.
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o que nossas crianças aprendem com tais de
senhos? As cores da bandeira americana, o hino
americano e como lutar para se tornarem pessoas in
dividualistas e egoístas. No desenho Pokémon, Ora
gon Balls Z, entre outros, é apenas isso que apren
dem.

É fundamental, portanto, a votação de uma lei
que dê às crianças a oportunidade de aprenderem a
história do Brasil por meio dos desenhos animados,
por exemplo. Que bom seria se a criança paulista sou
besse por meio de desenhos criativos o que significa
a festa de São João para o nordestino. Que bom seria
se a criança gaúcha soubesse o que significam as tra
dições culturais de São Paulo ou do próprio Sul. Os
desenhos também deveriam estimular a paz e a soli
dariedade.

Sr. Presidente, depois que apresentei o projeto
de lei, disseram-me que existe uma pesquisa, cujo
autor desconheço, segundo a qual as crianças tinham
dúvida se o Presidente Bush, ao atacar o Iraque, era
bom, porque a história contada dava a entender que
ele era uma pessoa maravilhosa.

As crianças brasileiras sabem tudo sobre o Dia
de Ação de Graças, o Halloween e cedo aprendem a
falar termos estrangeiros, mas não é ensinado a elas,
por exemplo, que deve haver a igualdade entre bran
cos e negros, homens e mulheres.

Ao elaborar esse projeto, não estava preocupa
do com a eleição daqui a 3 anos, mas com a próxima
geração. Devemos criar cidadãos e não pessoas alie
nadas, afeitas à violência, vítimas da droga. As crian
ças de hoje não aprendem histórias bonitas, como as
que ouvíamos dos nossos pais.

Sr. Presidente, se estimularmos a produção do
desenho animado brasileiro vamos gerar muitos em
pregos. Há excelentes cartunistas no País. Esses dias
fui procurado por alguém do Rio de Janeiro que já
está fazendo desenhos animados brasileiros.

Reforço meu pedido aos colegas no sentido
que, ao chegar ao plenário, possa o projeto contar
com total apoio. Todos têm de se lembrar que o proje
to tem a ver com presente e com o futuro deste País.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, nós, aliados do Governo do Presidente Lula, do
Partidos dos Trabalhadores, temos verdadeiro com
promisso com as reformas necessárias e urgentes ao
Brasil.

Não compreendo por que alguns partidos que,
ao longo da história, pregaram a necessidade das re-

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

formas no Congresso Nacional hoje estão contrários
a ela.

O Partido da Frente Liberal, por exemplo, está
neste momento em legítima obstrução. Não quero
questionar essa posição democrática que lhe é ga
rantida pelo Regimento. No entanto, querer condenar
a reforma tributária e dizer que o Governo não está
sensível às questões municipais é uma falácia. A po
pulação está acompanhando os trabalhos da Casa,
sabe o que estamos fazendo pelo bem do País. Esse
era o mesmo discurso deles quando da discussão e
votação da reforma previdenciária.

Saúdo a caravana de Prefeitos que está em Bra
sília. Está aqui o Presidente da Associação da Micror
região dos Municípios do Vale do Aço - AMVA, Fran
cisco Hemétrio Siman, que está se mobilizando para
que os Municípios possam usufruir ainda mais de al
guns recursos para superar o momento delicado em
que vivem, fruto de herança passada.

Peço ao PFL que seja solidário com este mo
mento da reforma tributária, que é boa não apenas
para o Governo Lula, mas também para todo o Brasil,
e não obstrua a votação. A reforma tem de ser votada
hoje. Ela é essencial para o País. Não é a panacéia
que resolverá nossos problemas. Trata-se de reforma
complexa. Será que querem buscar para si alguns re
sultados? Todos os setores e segmentos que consti
tuem o País, as forças políticas, econômicas e sociais
têm o legítimo direito de buscaralgum ganho, por isso
a reforma é complexa. Peço ao PFL que pare de obs
truir as votações por motivos inúteis, que não tente
mudar inclusive o instituto das emendas aglutinativas.
O Brasil precisa da imediata aprovação da reforma.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
O trabalho desempenhado pela Controladoria-Geral
da União no combate à corrupção e ao desvio de re
cursos nas esferas da administração pública vem me
recendo todos os elogios, inclusive de representantes
de outros países. Diga-se de passagem, esta iniciati
va providenciada pelo Ministro Waldir Pires,· em nome
do Presidente Lula, está verdadeiramente mudando a
culturapolítica noBrasil.

O programa de fiscalização a partir de sorteios
públicos, que até agora já selecionou 181 Municípios,
que foram visitados por equipes técnicas para investi
gar a aplicação de recursos repassados pelo Gover"
no Federal, vem chamando a atenção da comunidade
internacional. Presente ao último sorteio, realizado no
auditório da Caixa Econômica Federal, o conselheiro
político da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil,
Lawrence Cohen, se disse muito impressionado com
a iniciativa brasileira. Cohen afirma que em nenhum

~-~--~ ~- ~ ~-- ----~
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lugar do mundo existe uma experiência melhor nem mos legítima a marcha dos Prefeitos. Nosso Governo,
mais justa do que a nossa e que o nosso modelo pode tanto na reforma previdenciária quanto na tributária,
servir de exemplo para outros países, na América La- tem demonstrado que não é monolítico, dialogando
tina e no Leste Europeu. com amplos setores da sociedade.

Em Minas Gerais, por exemplo, o meu Estado Lembro aos nobres pares que o Governo anteri-
de origem, no último sorteio foram sorteados osMuni- or, do PFL e do PSDB, nos 8 anos de mandato, não foi
cípios de São Pedro da União, Claro dos Poções e capaz de propor a reforma tributária, porque sabia
Sabinópolis. Mas temos notícias de que,em várias que teria de enfrentar interesses de empresários, de
outras cidades que ainda não foram sorteadas, as contribuintes, dos Governadores e Prefeitos. E o nos-
respectivas Prefeituras jáestão adotando novos mo- so Governo, ao firmar o compromisso de melhorar os
delos de gerenciamento dos recursos públicos. O efe- tributos e fazer justiça social, enfrentou o debate e
ito educativo dos sorteios, neste sentido, é extraordi- está, repito, dialogando comamplos setores sociais.
nário, elevando o conceito de transparência adminis- Parabenizo OS Prefeitos que saíram de seus Mu-
trativa, moralidade e cidadania. nicípios e aqui estão para reivindicar uma melhor ar-

Num balanço realizado pela Controladoria-Ge- recadação e maiores repasses. O Governo anterior
ralda União foi constatado que a maior parte dos indí- aumentou a carga tributária para 35% do PIB e, ao
cios de fraudes estáconcentrada nos Municípios das mesmo tempo, também diminuiu o repasse para os
Regiões Norte e Nordeste. Os casos mais escandalo- Municípios.
sos estão em Taperoá, na Bahia, administrado pelo Muito obrigado, Sr. Presidente.
PFL, onde funcionários da Prefeitura tentaram impe- A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB _ AC.
dir o acesso dos fiscais do Governo, que só puderam
trabalhar com a garantia da Polícia Federal. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, inicialmen

te, registro minha preocupação com o projeto de de-
Os tipos de crimes mais praticados são direcio-

namentode licitações públicas para atender empre- sarmamento do País, que é importante, mas que não
sas previamente escolhidas, superfaturamento, paga- leva em consideração diferenças regionais. Não po-
mento de obras inexistentes ou inacabadas, descon- demos proibir que populações tradicionais da Amazô-
trole e ineficiência dos gastos com recursos federais. nia, como ribeirinhos, índios e seringueiros, tenham
Enfim, são fatos inescrupulosos praticados impune- sua espingarda para garantir a caça de subsistência.

t · I Qualquer projeto aprovado nesta Casa deve levar emmen e e que se torna.ram .. Genas comuns, ao ongo
d . I t 'd d b . consideração as diferenças regionais e, no caso, es-os anos,especla'rnen e nas comum a es com al-
xo nível de informação e alto grau de dependência do tou levantando a preocupação das populações tradi-
Estado. cionais da Amazônia brasileira.

Mas a ação providencial da Controladoria-Geral Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, o Estado
da União, em parceria com Tribunal de Contas, Minis- do Acre tem muito a mostrar ao Brasil. Neste início de
tério Público e Procuradoria-Geral da República, feliz- milênio, o Estado já comemorou o centenário da Re-
mente, vem modificando radicalmente esta cultura da volução Acreana, mostrando nossa determinação em
corrupção eda impunidade. sermos brasileiros, e comemoramos agora o cente-

Da nossa parte, como integrantes da Comissão nário do Tratado de Petrópolis.
Mista de Orçamento e da Comissão de Fiscalização e Esse tratado, inteligentemente formulado pelo
Controle da Câmara, queremos .deixar registrada a Barão do Rio Branco, é orgulho de todos os acreanos
nossa satisfação com os resultados até agora obti- e um exemplo à Nação. De forma determinante, ousa-
dos. OCongresso Nacional ,só tem a ganhar apoiando da e demonstrando enorme grandeza, o Barão do Rio
mais esta iniciativa do Governo Lula, que, dessa ma- Branco propôs brilhantemente a resolução do impas-
neira, demonstra novamente ter compromissos pro- se internacional. Isto nos orgulha e nos faz fortalecer
fundos com a transformação do nosso País, reforçan- a honra de sermos acreanos.
do ademocracia e trazendo prosperidade para o nos- Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Luiz Inácio
so povo. Lula da Silva, de passagem por Rio Branco, disse

Era o que tinha a dizer. num comício que conhecia apenas 2 Estados brasilei-
O SR. REGINALDO LOPES (PT - MG. Sem re- ros onde o povo sabia de cor a letra de seu hino: o Rio

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Grande do Sul e o Acre. Era o testemunho vivo do or-
tados, nós, do Partido dos Trabalhadores, considera- gulho que carregamos.
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Nascemos numa terra conquistada por nossas
próprias forças. Durante um século mulheres e ho
mens arrancaram da selva o direito de seus filhos po
derem cantar os versos de Francisco Mangabeira e a
música de Mozart Donizetti. Quem de nós não se
emociona quando canta: "E se audaz estrangeiro al
gum dia, nossos brios de novo ofender, lutaremos
com as mesmas energias, sem recuar, sem cair, sem
temer (...)"? Está aí o motivo de nosso orgulho: o res
peito à conquista de nossos avós. Esta aí o motivo
que me levou a vestir a bandeira acreana quando de
minha posse como Deputada Federal.

Essa história que tanto nos orgulha, no entanto,
precisa ser melhor contada para o resto do País. Nos
so Estado, recentemente, era visto como sinônimo de
malversação pública, um engodo político, um espaço
privilegiado das elites. Mudamos o rumo dessa histó
ria ao ressaltar politicamente a verdadeira luta popu
lar. Hoje é a história real acreana, aquela construída
nos seringais, nascolocações, nas colônias, que che
ga aos ouvidos da Nação. Somos vistos e respeitados
em todos os cantos desta imensa Pátria. Subir à tribu
na da Câmara Federal e falar sobre o Acre, sobre a
Amazônia, sobre Chico Mendes, sobre florestania
nos abre portas. Isso nos enche de orgulho e nos ani
ma a cada vez mais contar quem realmente somos.

Sr. Presidente, pensando em ampliar a difusão
da história do Acre, propus a realização do evento O
Acre no Congresso Nacional. Entre os dias 1Oe 14 de
novembro, na Semana do Acre, em Brasília, contare
mos nossa história por meio de sessão solene no
Congresso Nacional, exposição fotográfica, mostra
de artes plásticas, apresentações musicais, manifes
tações folclóricas, espaços gastronômicos e até a re
gência de uma ópera, sem deixar de acrescentar a
mesa de negócios entre empresários do Acre e de ou
tros Estados, tudo em função de nossa acreanidade.

O evento servirá também para celebrar o cente
nário da assinatura do Tratado de Petrópolis, docu
mento que pôs fim à disputa entre o Brasil e a Bolívia,
fundando em definitivo o espaço acreano. E é impor
tante reverenciar esta data, 17 de novembro de 1903.

Isso é o que vamos fazer durante esses dias.
Queremos que a Semana do Acre, em Brasília, seja
mais que uma festa. Na verdade a queremos como
espaço de reflexão sobre.a nossa condição de ama
zônida. Alguns dizem que no Brasil existem vários pa
íses. Acho até que na Amazônia somos várias na
ções, algumas, por vezes, até com interesses contra
ditórios.

Nesse grande espaço amazônida todos têm sua
história. Mas não tenho dúvidas de que a história do

nosso Acre tem particularidades de heroísmo e de fir
meza que lhe conferem destaque especial. Diante da
primeira falência da cultura da borracha, ainda no pri
meiro quartel do século XX, resistimos buscando no
vas utilidades para outros produtos da floresta, como
a castanha (essa castanha tão bem vinda, quando a
distribuo no plenário da Câmara, nas noites em que
as sessões entram pela madrugada).

Ressurgimos com a eclosão da Segunda Guer
ra Mundial para novamente entrarmos em crise com o
armistício. Mas aí já tínhamos solidificado uma cons
ciência de que a floresta era na verdade nossa mãe e
que por isso precisávamos preservá-Ia. Silenciosa
mente nossa voz correu pelos ramais e se fez grito.
Com os embates inauguramos uma maneira pacífica
de vencer a prepotência. Hoje, lembro constantemen
te no Congresso, somos o Estado brasileiro que me
lhor se vale de seus recursos naturais, embora a in
consciência destruidora não esteja de toda aplacada.

Mudamos o campo de luta, mas não mudamos
nossos ideais. Daí a importância de ocuparmos o
Congresso Nacional e fazer valer a nossa voz, aquela
mesma voz nascida nos confins dos seringais. Por
isso essa semana já nasce com o espírito questiona
dor. Será uma imensa reflexão sobre a nossa mais re
mota história. Vamos partir da pré-história narrada
pelos fósseis encontrados por paleontólogos da Uni
versidade Federal do Acre, seguiremos com os vestí
gios arqueológicos, com os povos da floresta - os ri
beirinhos, os seringueiros, soldados da borracha - e,
por fim, com os esforços de várias entidades pela pre
servação de uma identidade cultural, pela preserva
ção dos diversos modos de vida.

Sr. Presidente, conclamo o povo do Acre - edu
cadores, empresários, imprensa, movimentos organi
zados -, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciá
rio, enfim, todos os trabalhadores a se juntarem à
bancada federal do Acre. Vamos contar a nossa histó
ria neste centenário do Tratado de Petrópolis. índios,
brancos, caboclos, todos comungados, mas resguar
dando a riqueza de nossa identidade, mostraremos
pelos corredores do Congresso por que temos por di
reito o dever de carregar este orgulho.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para parabenizar o Sindicato dos Jornalistas do Acre
(SINJAC) por realizar, no Acre, o I Encontro Internaci
onal de Jornalismo Ambiental da Amazônia. É preciso
que o mundo saiba escrever corretamente nossa his
tória.

Durante o discurso da Sra. Perpétua
Almeida, o Sr. Inocêncio Oliveira, 10



o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, estou apresentando 2 projetos: um referente
à responsabilidade social e outro sobre proteção do
consumidor de eletrodomésticos.

Quero fazer rápidas observações sobre 2 pon
tos. Primeiro,a presença de. milhares e milhares de
Prefeitos e Vereadores de todo o Brasil. Do Rio Gran
de do Sul mais de 80 ônibus vieram para o Grito do
Municipalismo, que expressa as reivindicações do
Município onde de fato fica a nossa casa. É evidente
que na partilha quern perde é o pequeno, ou seja, o
Município.

Os Líderes desta Casa precisam olhar com mui
ta atenção, no dia de hoje, para o destaque da Confe
deração Nacional dos Municípios que pede um pe
queno aUmento napartilha do Fundo de Participação
dos Municípios. Todo o dinheiro vem do interior para a
União, que devolve parte dele aos Municípios, cuja
sobrevivência. é fundamental.

Sr. Presidente, urge, mais do que nunca, o Go
verno Lula editar medida provisória para que 250 mil
pequeno~agricultores do Rio Grande do Sul possam
plantar soja transgênica com absoluta tranqüilidade.
E que venhade imediato o PL para definir, de uma vez
por todas, a questão da biotecnologia que interessa
não soa0 Rio Grande do Sul, mas a todo o Brasil.

Esta CaSa precisa respeitar e abraçaros Srs.
Prefeitos $ osSrs, Governadores que aqui estão,

Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, é com
enorme tristeza que lamento a decisão do Tribunal
Regiona!Fed~ral da1 a Região, emBrasília, que der
rubou, na noite dessa segunda-feira, a decisão toma
da mês passado pelaJuíza Selene Maria de Almeida,
que haviadevolvid? .eficácia à Lei de Biossegurança
Brasileira, O TRF, por 2 votos a 1, aprovou o agravo
regimental ajuizado p~lo Greenpeace e Instituto de
Defesa do Consumidor (IDEC), contrários à legaliza
ção dos transgênicos.

Os Juízes João Batista Gomes Moreira e Antô
nio Ezequiel se posicionaram a favor do agravo e con
tra a decisão da Juíza Selene, para revolta de cientis
tas eprodutbres aWlcolas que acompanharam o jul
gamento. A decis~o do TRF manteve a proibição do
plantio das 5 variedades de soja transgênica, esvazi
ando o poder da Comissão Técnica Nacional de Bios-
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Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi- segurança (CTNBio). Na minha avaliação, os desem-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Paulo bargadores que votaram contra a decisão da Juíza
Cunha, Presidente. Selene fizeram um desserviço à Nação brasileira,

pois representa mais um atraso na questão da trans
genia.

Perdemos uma· batalha, mas não perdemos a
guerra. Espero que o Presidente Lula envie ao Con
gresso Nacional, nos próximos dias, projeto de lei,
com tramitação em regime de urgência, regulamenta
dor da questão da transgenia. Na minha avaliação,
seria melhor que o Presidente encaminhasse uma
rnedida provisória, já que a safra está prestes a come
çar.

Faço um apelo aos produtores do Brasil inteiro,
em especial aos gaúchos, para que se mobilizem
para o trabalho de convencimento dos Parlamentares
sobre a importância da biotecnologia e da transgenia.

Ontem, o Cientista Luiz Barreto de Castro,
ex-Presidente da CTNBio e responsável pe!odesen
volvimento da biotecnologia no Brasil, disse ter-se
sentido insUltado na sua inteligência. Para ele, os ar
gumentos dos Juízes Antônio Ezequiel e João Batista
Moreira foram· "um desfilar de besteiras do ponto de
vista científico". Para Barreto o conhecimento científi
co désses juízesé Zero. Ele lamentou que o destino
da agricultura e da ciência no Brasil esteja nas mãos
de pessoas despreparadas e que não entendem
nada desses assuntos.

O cientista foi mais longe ao afirmar que consi
dera que estamos diante de uma ameaça nacional
provocada por meia dúzia de pessoas que têm mais
força que o Presidente da República, que decidiutra
tar a questão datransgenia do ponto de vista científi
co e não ideológico.

O engenheiro agrônomo Almir Rebello, de Tu
panciretã (RS), afirmou que considerou a decisão do
TRF um desastre para a agricultura brasileira. Para
ele, a argumentação utilizada pelos juízes foi melan
cólica, quando alirrnaram que a semente transgênica

. não nasce. Almirlernbrou que os produtores já estão
plantando semente transgênica há 6 anos e ela vem
germihando normalmente. Almir reiterou que o Gre
enpeace e o IDEC conseguiram convencer os juízes e
usarão essa mentira para a sociedade.

Sras. e Srs.Parlamentares, quero lembrar a afir
mação do Presidente Lula, na última sexta-feira, pu
blicada em todos os jornais. S.Exa. afirmou na 26a

EXPO INTER, em Esteio (RS), que o projeto de lei que
será· enviado ao Congresso sobre ostransgênicos
terá como base "sustentação científica" e vai gerar
uma diretriz que valerá para todo o País.
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o Presidente afirmou: "Não quero um debate
ideológico sobre a questão, quero um debate científi-
co".

Aproveito a oportunidade para registrar que um
relatório do Departamento da Agricultura dos Estados
Unidos (USDA) frustrou a expectativa de produtores
de soja americanos de encontrar subsídios do Gover
no brasileiro que pudessem ser questionados na
Organização Mundial do Comércio (OMC).

Pelo relatório, feito a pedido do Comitê de Fi
nanças do Senado americano, ficou concluído que o
aumento da área plantada e das exportações de soja
brasileira decorre principalmente da desvalorização
cambial ocorrida desde 199ge não de subsídios go
vernamentais.

O relatório aponta alguns fatores positivos em
políticas públicas, como o programa que desonera ex
portações de alguns impostos e a legislação que pe
naliza terras sem cultivo. O mais importante é que o
relatório ressalta que não há incentivos diretos que in
fluenciem o preço do produto no exterior.

Atenção! Trata-se de relatório que mostra clara
mente que os incentivos regulatórios não poderão ser
questionados como subsídios na OMC. O relatório
desagradou tanto que o Presidente do Comitê de Fi
nanças do Senado americano, Charles Grassley, res
ponsável pela solicitação do relatório, nãoretornou as
tentativas de contato feitas pelo jornal Valor Econômi
co.

Registro também artigo do empresário Antonio
Ermírio de Moraes, que brilhantemente defende a
transgenia no Brasil, bem como a excelente decisão
da Juíza Selene Maria de Almeida sobre a questão.

O Sr. Antonio Ermírio mostrou, mais uma vez,
porque é um empresário que possui visão avançada.
Parabéns a esse empresário por mais uma contribui
ção ao Brasil. Espero que suas palavras abram os
olhos dos que insistem em manter a ideologia à frente
da ciência.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Transgênicos e a brilhante sentença

Inicia-se na próxima quarta-feira, em Cancun
(México), mais uma rodada de negociações na OMC.
Na última reunião (Doha, Qatar), os europeus concor
daram em reduzir os subsídios à agricultura, mas
tudo foi escrito em uma linguagem vaga e maliciosa
mente evasiva.

Em reunião conjunta, realizada em meados de
agosto, a União Européia e os Estados Unidos firma-

ram uma posição de reduzir só alguns subsídios, e
mesmo assim só para países que não são fortes na
agropecuária - o que atinge o Brasil. Ademais, não
disseram quais são os produtos que entrarão na lista
de redução nem a data do início do processo.

O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
terá muito o que reclamar em Cancun. O protecionis
mo prejudica os brasileiros. Vejamo caso do trigo. Na
década de 90, o Brasil produzia apenas 25% do con
sumo nacional. Hoje, produz mais de 50%. A safra de
2003 será de 5 milhões de toneladas. A área plantada
aumentou 16% em relação à do ano passado.

Isso é ótimo para o mercado interno e saudável
para a nossa balança comercial, pois podemos gastar
os nossos dólares com outros produtos. O aumento
da produção e da produtividade se deveu aos preços
favoráveis no mercado internacional, às pesquisas de
melhoramento genético e ao uso de biotecnologia,
que aperfeiçoaram o produto de forma expressiva.

A biotecnologia acena com a possibilidade de
assegurar não só mais produção mas, sobretudo, me
lhor qualidade a preços menores. Os novos grãos car
regam consigo uma série de complementos vitamíni
cos e fatores de resistência que podem fazer bem à
saúde das pessoas.

Tais avanços continuam sendo atacados pelos
que vêem nesses alimentos uma fonte de doenças e
de alterações da genética humana. Até o momento,
nada foi comprovado, como bem atesta a longa e bri
lhante sentença da desembargadora Selene Maria de
Almeida, proferida no mês passado no Tribunal Regi
onal Federal da 1a Região. Aconselho todos os que
não confiam nos transgênicos a lerem esse parecer
de cerca de 700 páginas.

Todos sabem que, por trás desse debate pseu
docientífico, há uma aguerrida batalha comercial.
Sim, porque os alimentos transgênicos demandam
uma quantidade infinitamente pequena de produtos
químicos - o que também é bom para a saúde -, mas
ferem os negócios dos que vivem da produção e da
comercialização desses insumos.

No caso do trigo, variedades transgênicas são
resistentes às principais doenças, exigem poucos
produtos químicos e atingem a produtividade de
5.000 quilos por hectare quando a média é de menos
de 4.000 quilos por hectare. Tudo isso é muito promis
sor para os seres humanos e para a economia.

Não podemos ficar inertes no meio das mano
bras dos protecionistas vindas principalmente dos pa
íses europeus. Enquanto isso, nossos concorrentes
inundam o mercado com grãos geneticamente modifi-

~~~~------~---~~----~~--~------- -~----------~-~---~ - -~-~ ----~-~-- -
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cados deixando o Brasil em desvantagem na acirrada os Municípios. Nossa Constituição é municipalista.
concorrência internacional. Temos de fortalecer os Municípios.

Esse debate não pode prosseguir na base do Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente. Deixo meus
"eu acho". O governobrasileiro tem de assumir uma parabéns a todos os Prefeitos. Abaixo o Golbery que
posição mais firme, pois, afinal, somos um dos mai- está aí, que é o José Dirceu!
ores produtores agrícolas, e a agricultura está sen- O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
do o carro·chefe do nosso anêmico crescimento palavra pela ordem, porque fui citado.
econômico. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF. Sem revisão V.Exa. a palavra por 1 minuto.
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem
funcionários da Casa, hoje se comemora o Dia da revisão do orador.) ...:.. Sr. Presidente, quero dizer ao
Imprensa. Deputado José Rajão que não fui contra os servido-

Está de parabéns a imprensa anônima, que tra- res. Muito pelo contrário. Fui favorável. Mas é preciso
balha com chuva, com intempéries, dando a própria que haja coerência, porque, quando fui cassado pela
vida para transmitir notícias. ditadura militar e tive direito à aposentadoria, não

Quero consignar alguns pensamentos políticos aceitei. Quando cheguei a esta Casa e me chamaram
que se eternizaram: "Política é a arte de fazermos de para participar do sistema de aposentadoria dos De-
nossos inimigos nossos amigos" - Getúlio Vargas. putados, também não aceitei. Continuo pagando
Infelizmente, ele não conseguiu. "Na política, não te- INSS como qualquer pessoa.
mos amigos, temos aliados. Não temos inimigos, te- Quero saber quantas aposentadorias o Deputa-
mos adversários" - Tancredo Neves. Não sabemos do Rajão recebe para ter moral para falar sobre o as-
quando nossoaliado irá se transformar em adversário sunto.
nem quando nosso adversário se transformará em O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
aliado. cedo a palavra à nobre Deputada Luiza Erundina.

O Partido dos Trabalhadores não gostava do 7 A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB - SP. Sem re-
de Setembro. Tivemos uma festa cívica muito bonita. visão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parla-
Mas que tratamento descortês foi dispensado ao Mi- mentares, ontem e hoje se realiza no Espaço Cultural
nistro Maurício Corrêa! Zumbi dos Palmares o segundo seminário promovido

O Partido dos Trabalhadores não gostava da pela Comissão de Legislação Participativa da Câma-
CPMF. Foi aprovada e pretendem transformá-Ia num ra dos Deputados.
imposto definitivo. O seminário tem como tema Exercício de Cida-

Vicentinho, que foi Presidente da CUr... Sr. Pre- dania Política junto ao Poder Legislativo. Participam
sidente, desculpe-me mencionar o nome dele, mas do evento vários Deputados Estaduais, Vereadores
S.Exa. defendia os funcionários públicos agora defen- de Capitais e de Municípios que trazem para esta
de a taxação dos inativos. Que contraste é esse? Casa a experiência de suas Comissões de Legisla-

José Dirceu, o Primeiro-Ministro do Governo ção Participativa, formadas logo após a criação da
Lula, é o Golbery do atual Governo. Negociou a vota- CLP na Câmara dos Deputados.
ção apenas com os generais, os Governadores e se É um trabalho muito importante, que traz a rica
esqueceu dos soldados, os Prefeitos, que invadiram experiência das CLPs nas Câmaras Municipais e nas
Brasília. Assembléias Legislativas, o que demonstra que re-

O Partido dos Trabalhadores é o partido do sol- presentam, de fato, mecanismo eficaz de participa-
dado. Não podemos atacar soldados. Eu também sou ção da sociedade civil no processo .legislativo.
um. A contribuição que este País teve foi de muitos Esse evento significará importante passo para a
soldados, de muitos militantes. consolidação da experiência legislativa, da participa-

Sou Presidente de uma ONG que se chama ção da sociedade civil organizada, que encaminha
TUC, que significa CUT de trás para a frente. A CUT sugestões, projetos de lei e propostas de emenda ao
recebeu 1 milhão para a festa que fez realizar. Não é Orçamento, concretizando o exercício da cidadania
essa entidade que está representando os trabalhis- política e a conquista da Constituição Federal de
tas. 1988, que permitiu a participação da sociedade civil.

Procurem o meu e-mail esefiliemàTUe.Va- Por meio da CLp, na Câmara dos Deputados, nas
mos defender o funcionário público, vamos defender Assembléias Legislativas enas Câmaras Municipais,
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têm-se revelado efetivos e eficazes mecanismos de
participação organizada da sociedade civil.

Convido os nobres pares para comparecerem
hoje à tarde ao seminário. Estaremos trocando expe
riências com as diferentes Comissões de Legislação
Participativa das Assembléias Legislativas e das Câ
maras Municipais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, hoje é um dia memo
rável para nós, nesta Casa. Cumprimento os Prefeitos
do nosso Estado, Mato Grosso do Sul, que se encon
tram em Brasília, juntamente com mais de mil Prefei
tos de todo o Brasil, a fim de reivindicar para seus Mu
nicípios o que é justo. Eles não querem aumento de
tributos para a população.

O PFL é contra o aumento da carga tributária. O
projeto de reforma tributária ainda não foi votado nes
ta Casa, porque o partido está obstruindo a votação e
quer negociar. Fomos contra a proposição, uma vez
que ela apresenta aumento de tributos.

Os Prefeitos estão reivindicando maior partici
pação no bolo tributário do País. Eles querem que
54% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI,
tributos que hoje fazem parte desse bolo, passem a
ser divididos entre Estados e Municípios, que poderi
am deter 27,5% dessa parcela.

Isso é justo, porque hoje são os Prefeitos que
passam as maiores dificuldades, são eles que têm
compromisso com as pessoas que moram em suas
cidades, são eles que sofrem pressão, já que recebe
ram menor repasse do Governo Federal.

Por isso, o PFL está encampando essa emenda
aglutinativa e espera contar com o apoio das Lideran
ças da Casa, para que realmente o dinheiro possa
chegar aos Municípios. Assim, poderemos votar a re
forma tributária, tornando-a mais justa, principalmen
te para a população que mora nesses confins do Bra
sil.

Sr. Presidente, apelo às Lideranças desta Casa
para que dêem apoio a essa emenda aglutinativa. Os
Deputados têm compromisso. Queremos que a popu
lação possa viver em paz, que os Prefeitos possam
cumprir seu mandato com tranqüilidade, tendo aces
so aos recursos que serão aplicados para o bem de
todos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL 

PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Município de Belo Jardim

está comemorando, esta semana, 75 anos de sua
emancipação político-administrativa.

Situado no agreste central de Pernambuco, Belo
Jardim avança a passos largos em seu desenvolvi
mento econômico e social, pouco guardando da anti
ga e modesta freguesia de Nossa Senhora da Conce
ição de Belo Jardim, dos idos de 1884.

Elevada à categoria de Vila pela Lei Estadual n°
260, de 5 de julho de 1897, Belo Jardim progrediu ra
pidamente, culminando com sua ascensão à condi
ção de sededo Município de Brejo da Madre de Deus,
em 1924, até que foi emancipado, criando-se o novo
Município de Belo Jardim, pela Lei Estadual n° 1.931,
em 11 de setembro de 1928.

Hoje, Belo Jardim tem uma população de cerca
de 70 mil habitantes e conta com um centro industrial
que hospeda empresas do porte da Mafisa, Palmei
ron, Ac. Moura, Belasa, Eleonil, entre tantas outras.

O seu povo - criativo e empreendedor - preser
va o caráter alegre e hospitaleiro, tão bem demonstra
dos nos grandes eventos comemorativos da cidade,
como a Festa de São Sebastião, Festa das Marocas e
o Jardim Cultural, que se destaca como uma das me
lhores festas realizadas no interior pernambucano.
Pois é, Sr. Presidente. São esses os traços que mar
cam e caracterizam o homem do agreste nordestino.

Ao saudar essa data significativa, o faço na pes
soa do seu Prefeito, João Mendonça, cuja competên
cia e dinamismo tem operado uma profunda transfor
mação na vida da cidade.

Além das obras de infra-estrutura urbana, com
mais de 60 mil metros de calçamento colocados, a
Prefeitura Municipal tem investido, principalmente, no
campo da saúde e da educação. A diminuição da
mortalidade infantil, a implantação do Programa Saú
de da Família em todos os bairros da cidade, o au
mento de quase 50% no número de alunos matricula
dos na rede municipal de ensino e a criação da escola
para alunos excepcionais são realizações que mere
cem registro, pelo seu alcance social.

Belo Jardim constrói seu presente com os olhos
voltados para o futuro.

Esta semana é de festa em Belo Jardim. São 75
anos de emancipação político-administrativa, de mui
ta luta e de muito trabalho para construirmos a cidade
de nossos sonhos.

Que fiquem registrados nos Anais desta Casa o
orgulho e o carinho que dedico a Belo Jardim, exem
plo vivo da bravura e da determinação do povo per
nambucano.

Muito obrigado.
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O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR. Agora, para finalizar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputados, o BNDES injeta mais dinheiro público
Sras. e Srs. Deputados, a chamada privatização do nesse buraco sem fim, e o rombo vai aumentando e
setor elétrico, sobre a qual já foram escritas tantas e se acumulando nas costas do contribuinte.
tantas páginas, vai tendo o previsto e lamentável des- Não se temcomo ehtender esse tipo de capita-
fecho, anunciado em vários pronunciamentos daqui lismo, no qual existe apenas uma via: a do bônus sem
mesmo desta tribuna. E esse é um problema aparen- ônus. É a famosa privatização do lucro e socialização
temente sem sOlução. do prejuízo. De um lado, todos os privilégios são ofe-

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô- recidos a quem nenhuma responsabilidade é capaz
mico e Social -- BNDES fechou acordo com a nor- de assumir; de outro, o contribuinte a tudo assiste
te-americana AES, para que seja criada uma nova passivamente, vendo seu patrimônio serdiluído, o de-
empresa no setor de energia, a qual assumirá apro- sempregoaull1entar, numaabsolüta falta de controle.
priedade daELETROPAULO e das demais empresas Por essas e outras razões, Sr. Presidente, Sras.
daquele gruponorte-americano nonossopaís. Dessa e Srs. Deputados, tenho defendido a convocação do
forma, Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, o ex-Ministro Mendonçade Barros, para que detalhe as
BNDES se tornará proprietário de metade da motivações de tal empreendimento, esclarecendo de
ELETROPAULO,passando a possuir metade das uma vez por todas os desencontros.
ações daempresa menos uma, enquanto que a AES É isso o que a Nação deseja saber. E é essa a
ficará cornos outros 50% mais uma ação, assumindo minha respon$Elbilidade, na representação legítima
a parte.operadonal ê o dia'-a-dia da empresa. de ummandato parlamentar, lutando pelos interesses

Todo esse imbróglio teve início a partir de abril de nossapopulação.
de 1998, quando OBNDES emprestou à L1GHTGÁS, Muito obrigado.
que hojesechamaAES ELPA, a quantia de 888 mi- O SR.FÁSIO SOUTO (PFL - BA. Pronuncia o
Ihões e 600 mil dólares, para que a empresa com- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
prasse 50% da ELETROPAULO. putados, o art .• 1°daGonstituição do Brasil diz: "A Re-

A t ... .d . . d . . pública Federatiya do Brasil, formada pela união in-
nes·rnesmo .0 vencImento a pnmelra parce- dissociáveldo.SEstados e Municípios e do Distrito Fe-

Ia, em fevereiro de 1999, o pagamentodo empréstimo
foi prorrogado por 2 anos e dividido em 5 parcelas se- deral, .constitui-se em Estado democrático de direi-
mestrais. to(...)".

Mas ainda faltava mais, Sr. Presidente, Sras. e Vê-se que a norma que precede todas as outras
Srs. Deputados, para a derrama financeira que se su- no texto constitucional, a norma que fundamenta a

existência política do País, a norma que dá contornos
cedeu,. sem nenhuma garantia.

à organização nacional estabelece que o Brasil é uma
Em janeiro de 2000, 08NDES emprestou, apro- Federação. constituída de Estados, de Municípios e

ximadamente, 1 bilhão de dólares a mais, para que a do Distrito Federal.
AES TRANSGÁS comprasse a termo, para entrega Uma Federação, no entanto, não vive apenas da
no final do pagamento, 64% das ações preferenciais - vontade dos que a constituíram. Uma Federação não
ações sem direito a voto - da ELETROPAULO. pode existir apenas porque assim está estabelecido

Segundo levantamento do jornal Folha de na lei, ainda que essa lei seja a Lei Maior do País. O
S.Paulo, publicado na edição de terça-feira, dia 9, so- Constituinte brasileiro tinha perfeita consciência des-
menteâessa dívida, corrigida pela variação do dólar sa realidade, pois criou, dentro do texto constitucio-
norte-americano, restavam, em fevereiro deste ano, nal, um sistema engenhoso de consecução de recur-
um total de 604 milhões de dólares. sos com a finalidade depossibilitar a convivência har-

AAES ELPA pediu prorrogação, mais uma vez, mônica dos entes federados.
do vencimentodeparcelas que deveriam serpagas e Num país como o nosso, de tamanho continen-
declarou-se inadimplente. Confessou não ter condi- tal e de desigualdades econômicas profundas entre
ções de sa.ldar a dívida, mas aumentava suas tarifas e suas várias regiões, é evidente a assimetria de Esta-
remetia recursos financeiros para a matriz como se dos e Municípios quanto a seu desenvolvimento eco-
fossem lucros auferidos. Tudo isso sem que se encon- nômico. Por isso, sabiamente, o Constituinte de 1988
trasseLlma solução para problemas que se multiplica- construiu um bem elaborado sistema de receitas pró-
vamo prias para os entes federados, acrescido de transfe-
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rências de recursos da União para Estados e Municí- e do IPI, impostos partilhados com Estados e Municí-
pios, e dos Estados para seus Municípios, com o ob- pios, por meio do FPE, FPM e dos fundos constitucio-
jetivo de permitir, até mesmo aos menos desenvolvi- nais. Nesses 15 anos a União vem obtendo sucesso
dos, atender com serviços públicos de boa qualidade com esse artifício legislativo, mas agora é preciso dar
a população de seus territórios. A União foi também um basta a essa situação. E a oportunidade chegou
aquinhoada com fontes de recursos suficientes para com a discussão da reforma tributária.
suas necessidades e para as transferências a Esta- A proposta dos Estados e Municípios é até mo-
dos e Municípios. desta: 25% da receita da CPMF e da CIDE-Combustí-

Quinze anos e várias crises econômicas depois. veis não compensam o mal a eles feito pela criação
O que vemos hoje? O inchaço das receitas da União e de contribuições não partilhadas.
a falta total de recursos de quase todos os Estados e Conclamo todos os colegas para, juntos, repa-
Municípios para atender às necessidades básicas da rarmos a injustiça. Votemos pela partilha da receita da
população. A situação mostra-se tão aflitiva que há CPMF e da CIDE-Combustíveis.
Municípios, em vários Estados, que reduziram as ho- Muito obrigado.
ras e até mesmo os dias de atendimento ao público,
chegando, em alguns casos, a suspender a prestação O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pronun-
de serviços essenciais. A situação não é diferente em cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
grande parte dos Estados, reduzidos que estão a pa- Deputados, os jornais de grande circulação nacional,
gara dívida e a folha de salários de seus funcionários. nos últimos dias, denunciam o excessivo gasto com
Não há investimentos e os equipamentos destinados publicidade praticado pelo Governo do Estado do Pa-
à prestação dos serviços públicos se deterioram. raná, na gestão do ex-Governador Jaime Lerner, do

E a União? A União vem utilizando, com eficiên- PFL. O fato está sendo investigado pelo Ministério PÚ-
cia, um estratagema malicioso e impatriótico para se blico, que possui fortes indícios de que a prática reve-
furtar à obrigação de transferir parte de suas receitas lou-se lucrativa para vários protagonistas dela, desde
a Estados e Municípios. membros dos órgãos de comunicação do governo de

Em dezembro de 1988, apenas 2 meses após então, passando por agências de publicidade, até, é
promulgada a Constituição, instituiu-se a Contribui- claro, os órgãos de comunicação que veicularam as

''verdades'' .ção Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Trata-se de
tributo irmão gêmeo do Imposto de Renda de Pessoa O Ministério Público, Sr. Presidente, constatou
Jurídica. Por que, então, não elevou, simplesmente, a que as matérias forampagas com altas somas e visa-
carga tributária representada por esse imposto? Para vam não só promover as ações governamentais, mas
não partilhar a receita com Estados e Municípios. também e fundamentalmente promover a imagem

Em dezembro de 1991 foi instituída a Contribui- pessoal do ex-Governador.
ção para Financiamento da Seguridade Social - Sobre este caso, gostaria de fazer algumas con-
COFINS, um típico imposto sobre o consumo de pro- siderações que entendo pertinentes. Inicialmente, te-
dutos e serviços, também não partilhado, cuja receita nho que reconhecer, com pesar, que essa prática não
poderia ser igualada por alteração da legislação do é novidade em nossa cena política. Na verdade, todos
IPI. Mas esse caminho, no entender da União, não po- nós temos notícias de que boa parte das pautas de
deria ser trilhado, pois Estados e Municípios seriam grandes veículos de comunicação pelo Brasil afora é
beneficiados. construída a partir de "negociações" com grandes

Em 1993 foi instituído o IPMF, por emenda cons- anunciantes, categoria na qual assumem primazia os
titucional que estabelece expressamente não ser Governos nas suas diversas instâncias, tudo em de-
esse imposto partilhado com Estados e Municípios. trimento, muitas vezes, de notícias mais relevantes e
Hoje vigora a CPMF, tributo idêntico, cuja receita é ex- de real interesse da sociedade.
clusiva da União. No meu Estado, por exemplo, presenciamos

Em 2001 foi instituída a Contribuição de Inter- esta situação em jornais de grande circulação, pro-
venção no Domínio Econômico sobre os Combustíve- gramas radiofônicos e televisivos. Coincidentemente,
is, cuja receita é exclusivamente da União. verificamos que ao mesmo tempo em que temos a ve-

Pois bem, Sr. Presidente. Apenas a soma des- iculação de matérias informativas por alguns órgãos
sas 4 contribuições que acabo de elencar atingem re- das administrações, são também veiculadas, em cur-
ceita igual à soma das receitas do Imposto de Renda to espaço de tempo, matérias ou entrevistas com os
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respectivos gestores e que, sabe-se, deverão lan
çar-se candidatos às eleições do ano que vem.

Entendo que devemos aproveitar esse momen
to, não só para prestar apoio às investigações que es
tão sendo feitas, como também para realçarmos a
discussão dessa questão nas mais diversas instânci
as sociais como, por exemplo, nos meios acadêmi
cos, especialmente nos cursos de jornalismo e de pu
blicidade e, sendo possível, nos próprios meios de co
municação, no que os órgãos de divulgação desta
Casa poderão dar importante apoio.

Essa triste prática, Sr. Presidente, tem que aca
bar, e a sociedade tem papel importante para cohse
guirmos esse intento. Adenúncia e a participação da
sociedade civil, em vários setores,· pode ser um dife
renciaI rumo a um jornalismo que vá ao encontro dos
reais interesses socia.is e promova a informação, a
conscientização e a. cidadania.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
No último domingo, 7 de setembro, comemoramos os
181 anos da Independênciado Brasil. A data lembra o
fato ocorrido às margens do Rio Ipiranga, em que D.
Pedro .1, comandando as tropas brasileiras e repre
sentando o anseio da grande maioria de nossa gente,
marcou o momento de ruptura entre a nossapátria e
a até então Metrópole portuguesa.

Todos nós sabemos, Sr. Presidente, e é sempre
bom frisar, que este fato por si Só não foi suficiente
para garantir nossa autonomia. Foi necessário ainda
afirmá-Ia e garanti-Ia por meio de negociações políti
cas e do enfrentamehto com os portugueses em vári
as regiões do País.

Essa data, Sr. Presidente, sempre foi comemo
rada sobre o prisma da chamada história oficial,
aquela construída e alimentada pela visão positivista
que privilegia os grandes vultos históricos e que injus
tamente transfere a uma ou apoucas figuras o mérito
pela consecução de determinados eventos históricos.

Sempre estivemos em débito com o povo, Sr.
Presidente, visto que nos faltava dar a ele o mérito
merecido diante da importância assumida nos gran
des acontecimentos históricos. O que intentamosini
ciar a fazer nas comemorações doúltimo Sete Setem
bro foi exatamente fazer justiça à imprescindibilidade
históricaque nosso povo teve, tem e sempre terá no
processo de independênciabrasileira, até porque en
tendo que, a cada dia de nosso governo, libertamos
mais ainda nossa Nação, na medida em que construí
mos verdadeiramente um país voltado para si epara
todos os nacionais.

Quero parabenizar, Sr. Presidente, a iniciativa
do Governo Federal na tentativa de ampliar e popula
rizar as comemorações do dia da independência, vi
sando, além dos objetivos já mencionados, aumentar
a auto-estima dos brasileiros. Todos nós sabemos
que um fator fundamental para a construção de uma
grande nação é o orgulho e a dedicação de qualquer
povo para com o seu país, o que possibilita ao mesmo
tempo o envolvimento e a voluntária partilha de res
ponsabilidades pela condução das ações necessári
as.

Se depender do empenho de nosso Governo,
Sr. Presidente, e da vontade do Presidente da Repú
blica em melhorar a qualidade de vida de nosso povo,
já se aproxima o dia em que todos os brasileiros bate
rão no peito e dirão com maior e crescente orgulho
que são brasileiros de corpo e de alma.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. VANDER LOUBET (PT....; MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, durante muito tempo o 10 de setembro se
enraizou no calendário como o Dia da Imprensa. As
folhinhas tradicionais vêm sendo modificadas pela
atualização da consciência crítica da sociedade em
relação à h.istória. E essa consciência brota de parâ
metros que nos são pontuais, como os da liberdade,
da justiça, do nacionalismo democrático, das igualda
des e do direito.

Já sucumbe no tempo e na memória modema,
por exemplo, a convenção clássica de que o 13 de
Maio seria a grande data da celebração antiescrava
gista. Em seu lugar, e com vigor, emergiu o conceito li
bertário simbolizado na resistência de Zumbi. Assim,
para firmar com maior legitimidade o que representa
o pensamento da igualdade e da luta contra a escravi
dão e o preconceito, o dia 20 de novembro, data da
imolação do herói. de Palmares, desbancou o Treze
de Maio daPrincesa Isabel, sem lhe empanar o méri
to e a ousadia de época.

O 10 de setembro marcou o lançamento do pri
meiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de
Janeiro, que era, no entanto, um instrumento oficia
lesco, um veículo a serviço da Corte portuguesa e ca
udatário .do sentimento colonialista. Nada mais con
traditório, se formos considerar que o traço marcante
da imprensa brasileira, especialmente a partir da
quartelada de 1964, tem sido a coragem de resistir ao
autoritarismo e de brigar por uma sociedade livre, por
governos democráticos e éticos.

Alberto Dines escreveu e lembrou diversas ve
zes sobre o contraste entre o simbolismo do 10 de se-
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tembro e o perfil contemporâneo do jornalismo tupini
quim. E julgou - como também consideramos ade
quado - que a melhor associação simbólica para ca
rimbar o papel e a fisionomia da nossa imprensa seja
o 10 de junho, data em que circulou o Correio Brazili
ense, editado por um brasileiro exilado em Londres,
Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma
grande nação tem a favor de si a própria história, da
qual pode extrair lições com seus erros e acertos,
mas sem negá-Ia jamais. E nesse contexto a impren
sa brasileira fornece à Pátria um sem-fim de manifes
tações extraordinariamente revestidas de lealdade e
vínculos efetivos com as causas coletivas, razão pela
qual é preciso fortalecer, no respeito e na sadia rela
ção cotidiana, toda a base de consciência crítica que
o jornalismo brasileiro nos permite acessar.

Peço, por essa mesma história, para registrar o
que escreveu Hipólito José da Costa, em 1808, no
lançamento do Correio Braziliense, quando, sob a
fria névoa londrina, palpitavam, incandescentes, a
alma e o coração saudosos de um brasileiro que su
b�imou a liberdade nas letras e nas palavras:

"O primeiro dever do homem em sociedade é
ser útil aos membros dela; e cada um deve, segundo
as suas forças físicas, ou morais, administrar, em be
nefício da mesma, os conhecimentos, ou talentos,
que a natureza, a arte, ou a educação lhe prestou. O
indivíduo, que abrange o bem geral de uma socieda
de, vem a ser o membro mais distinto dela: as luzes,
que ele espalha, tiram das trevas, ou da ilusão, aque
les, que a ignorância precipitou no labirinto da apatia,
da inépcia, e do engano. Ninguém mais útil pois do
que aquele que se destina a mostrar, com evidência,
os acontecimentos do presente, e desenvolver as
sombras do futuro. Tal tem sido o trabalho dos redato
res das folhas públicas, quando estes, munidos de
uma crítica sã, e de uma censura adequada, repre
sentam os fatos do momento, as reflexões sobre o
passado, e as sólidas conjecturas sobre o futuro. De
vem à nação portuguesa as primeiras luzes destas
obras, que excitam a curiosidade pública. Foi em Lis
boa, na imprensa de Craesbeck, em 1649, que este
redator traçou, com evidência, debaixo do nome de
boletim de acontecimentos da guerra da aclamação
de D. João o Quarto. Neste folheto se viam os fatos,
tais quais a verdade os devia pintar, e desta obra inte
ressante se valeu, depois, o Conde de Ericeira, para
escrever a história da aclamação com tanta censura,
e acertada crítica, como fez".

Muito obrigado.

--------- ---------------- ----- ------------

o SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Goiásacaba de perder o ex-Deputa
do Federal Genervino da Fonseca, uma das figuras
mais densas, consistentes e respeitáveis do cenário
político estadual, cuja morte, aos 83 anos de idade,
em Brasília, causou grande comoção a todos aqueles
que com ele conviveram e puderam privar da sua ex
traordinária inteligência e sabedoria.

Genervino da Fonseca foi, seguramente, um
dos maiores batalhadores na luta pelo desenvolvi
mento de Goiás. Teve presença marcante nos episó
dios mais importantes do Estado na segunda metade
do século XX. Era um homem de franqueza surpreen
dente, muito ativo e corajoso, firme nas convicções e
autêntico nos posicionamentos políticos.

Foi um espelho para a nova geração de políticos
de Goiás, que nele distinguia um perfil de operosida
de, espírito público e ferrenha defesa das causas mai
ores da gente goiana. Sua trajetória na vida pública,
sempre marcada por retidão moral, honestidade e
respeito ao patrimônio coletivo, deve ser reconhecida
e reverenciada como exemplo a ser seguido, sobretu
do nestes tempos de ética minguada e de fisiologis
mo desavergonhado.

Genervino da Fonseca tinha grande amor por
Catalão, sua terra natal, onde ganhou notoriedade
pela defesa ardorosa que fazia dos mais pobres e hu
mildes. Logo tornaria seu nome conhecido em todo o
Estado, ocupando a Secretaria de Indústria e Comér
cio do Governo Otávio Lage. Preso político nos anos
de chumbo da ditadura militar, foi eleito em 1974 com
votação expressiva para Câmara dos Deputados.

Hábil articulador e orador vibrante, Genervino
da Fonseca dividiu a tribuna do Congresso Nacional
com personalidades da dimensão de Ulysses Guima
rães, Freitas Nobre, Marcos Freire, Alencar Furtado,
Alceu Collares, dentre outros, para denunciar o arbí
trio e a perseguição política instalada no País. Não
transigia nos ideais e era inflexível na oposição ao au
toritarismo.

Genervino da Fonseca integrava, então, o velho
e combativo MDB. Compunha o lendário grupo dos
autênticos, cuja tendência assumia posições radicais
em defesa do restabelecimento das liberdades demo
cráticas e do Estado de Direito no Brasil. Destaca
va-se pela coerência e determinação política, o que
logo lhe rendeu bom trânsito e posições de relevância
na bancada do MDB.

Sonhador e libertário, sua batalha política con
tra o regime autoritário acabou levando-o, juntamente
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com o então Senador Henrique Santillo, a uma nova entidades de defesa dos direitos da criança e do ado-
opção partidária. Ele foi um dos fundadores do Parti- lescente, a CPMI ouviu os acusados, saindo das au-
do dos Trabalhadores, legenda que surgia ancorada diências com a convicção de que os indícios apresen-
no movimento sindical de São Paulo e lastreada por tados e os testemunhos das vítimas confirmam, infe-
intelectuais e políticos progressistas de todo o País. lizmente, a prática de atos criminosos. Contra o Vere-

Em Goiás, participou ativamente do processo ador Sebastião do Coroado, do PFL, que já depôs na
de redemocratização e ocupou postos importantes no CPMI, pesam acusaçõesdiversas, todas envolvendo
Governo Estado, a exemplo da Vice-Presidência da adolescentes; contra o Deputado Estadual Camilo Fi-
Centrais Elétricas de Goiás (CELG). Há cerca de5 gueiredo, tampém do PFL, que alegou problemas de
anos, sofreu um acidente vascular éerebral e reco- saúde para não comparecer à audiência, pesam tam-
Iheu-se ao convívio familiar. bém os testemunhos fortes de uma vítima adolescen-

Ao homenagear afigura de Genervino da Fon- te e de sua mãe. É uma situação grave, vergonhosa,
seca, soliclarizo-me com toda a sua digna família, na que predisasercombatida sem rodeios. Afinal, nos-
pessoa de D. Edith Ulhôa Fonseca, sua companheira sas crianças e adolescentes têm direito à felicidade,
de toda a vida, e dos filhos José Carlos, Regina, Elia- ao lazer, à escola, à vivência familiar, à edificação de
na e Eloísa,todos eles pessoas de bem eherdeiros umavidasaudávelfísicaepsicologicamente.A infân-
das numerosas virtudes do pai amoroso, diligente e cia e a juventude não podem ser subtraídas pela vio-
trabalhador. lência e exploração sexual!

Como no poema de José Fernandes sobre a ca- Os depoimentos colhidos em São Luís e as dili-
pela dedicada a São João Batista, construída no sé- gências realizadas mostram que é necessário uma
culo XIX,nocume de um morro e que se tornou sím- ação urgente e enérgica da CPMI, do Ministério Públi-
bolo cidade de Catalão, umadas grandes paixões do co, doJudiciário, de todas as autoridades. A CPMI
ex-Deputado, Genervino da Fonseca, agora na eter- tem a dimensãO de sua responsabilidade e dará os
nidade, com certezavai continuar zelando por Goiás encaminhamentos que os casos requerem.
e pelo Brasil, olhando nossas casas, nossas ruas, vi-

Em rneio a tantos casos graves, quero destacar
giandonosso povo, dominando nosso espaço, a tudo um mo.mento de grande impacto.•• para todos nós que
assistindo das alturas.

estivemos na audiência pública de São Luís: os depo-Este grande guerreiro e admirável semeador de
esperança vai fazer muita falta a Goiás e ao Brasil, pe- imentos dos pais e das mães de alguns dos 22 meni-
las suas notáveis qualidades como cidadão e homem nos violentados, assassinados e mutilados nos últi-
público. mos 11 anos, semque haja o devido esclarecimento e

Solicito, por fim, que a Mesa da Câmara dos De- a exemp1ar pu9íção dos culpado~. Trago novamente a
putados envie votos de pesar à família enlutada, pres- esta ca$aogrit~daquelasfammas clamando por jus-
tando a derradeira homenagem à ilustre personalida- tiça, gritos de dare. de umprofunçJosentimento de de-
de que desaparece. samparo por P?rtedosaparelhos do .~~tado. Mas tra-

Era este o triste registro que tinha a fazer, Sr. go também a determin~ção alLproclamadapelas fa-
Presidente. mílias. de que não çes~rão,que. não clesistirão, até

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT _ MA. que esses crimesh~dipndossejam e$olarecidos.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Coincidentemente, enquanto em Belém os acu-
Sras.. e Srs. Deputados, na última semana, dia 4, a sados nocaso dosmeliinos ernasculàdos de Altamira
CPMf da exploração sexual de crianças e adolescen- sentavam no banco dos reus,sendo condenados, em
tes realizou audiência pública em São Luís do Mara- São Luís, perm~necia a mais absoluta impl:midade.
nhão. Foi um momento importante dessa CPMI que Ao fazer e$te registro, chamo a atenção dos co-
está revelando para o Brasil um quadro lastimável, re- legas Deputados para a necess.idade de apoiarmos
pugnánte, de exploração e violência sexual contra decididamente os trabalhos da CPMI; de nos posicio-
nossa Infância e juventude. narmos contrariamente a toda forma de exploração e

Em São Luís, constatamos o envolvimento de violência sexual contra crianças e adolescentes, de
Parlamentares, umDeput~do Estadual e um Verea- ajudarmos os pais e as mães de SãoLufs a encontra-
dor da Capital, em práticas criminosas. A partir de rem a verdade sobre Ó desaparecirneniotrágico de
procedimentos iniciados·pelo Ministério Público, que seus filhos, com a punição exemplar dos criminosos.
acolheu denúncias das vítimas diretamente, ou de Muito obrigada.
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o SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva lançou nesta segunda-feira, em cerimônia re
alizada no Palácio do Planalto, um dos mais impor
tantes programas de ação governamental dos últimos
tempos, pois tem o objetivo de erradicar até 2006 o
analfabetismo no País.

O plano possui como meta alfabetizar 20 mi
lhões de brasileiros nos próximos 4 anos, sendo 3 mi
lhões de pessoas até o final de 2003, destinando-se
170 milhões de reais de recursos da União, além de
dinheiro de empresas, Governos Estaduais e admi
nistrações municipais.

Sr. Presidente, essa é uma tarefa de toda a soci
edade brasileira, não apenas dos Poderes Públicos.
Por isso, a iniciativa do Presidente Lula, mais do que
significar decisão de enfrentar problema tão amplo
quanto antigo, representa uma nova postura de go
verno em efetivamente mobilizar a Nação em torno de
um objetivo de real interesse de todos os brasileiros.

O Brasil finalmente começa a plantar bases sóli
das visando trilhar o caminho do desenvolvimento e
da independência econômica. Não há país no mundo
que tenha conseguido desenvolver-se sem investir
maciçamente em educação. Aqui, infelizmente, des
perdiçamos décadas, ao relegarmos a plano secun
dário a área educacional, permitindo que milhões de
brasileiros ficassem à margem do conhecimento e da
formação cultural e profissional, grande parte sem se
quer concluir o processo de alfabetização.

O plano agora lançado pelo Governo Federal
busca, portanto, superar essa grave lacuna aberta ao
longo de nossa história. Mediante a organização de
cursos de 260 horas, com duração de 6 meses, serão
atendidos brasileiros com mais de 15 anos de idade e
que ainda não sabem ler e escrever.

Aprender a ler e escrever é o ponto de partida
para que esses milhões de brasileiros possam exer
cer o seu direito à cidadania, que lhes é negado hoje
em razão de sua condição de analfabeto. É acima de
tudo substituir uma situação de inferioridade concreta
para vencer barreiras. É impedir que sejam tratados
como verdadeiros escravos, vítimas da exploração de
pessoas sem a devida consciência e o necessário es
crúpulo.

Pesquisa realizada pelo IBOPE, Sr. Presidente,
demonstra a gravidade dessa situação em nosso
País, o que ressalta a importância do Programa Brasil
Alfabetizado. Conforme o levantamento, 38% dos bra
sileiros podem ser considerados analfabetos funcio-

nais, ou seja, não conseguem entender as informa
ções de textos e, por isso, não utilizam a leitura e a es
critura no seu dia-a-dia. Desse enorme contingente,
8% são inteiramente analfabetos.

São indicadores que nos dão a verdadeira di
mensão do desafio da sociedade brasileira para ven
cer tão profunda limitação de caráter coletivo.

A decisão do Presidente Lula e do Ministro Cris
tovam Buarque, da Educação, indica sobretudo a co
ragem e a determinação de enfrentar com firmeza,
sem mais adiamentos e atrasos, essa grande mancha
do quadro social brasileiro, uma das reais determi
nantes do amplo conjunto de desigualdades sociais
em nosso País.

Estou certo de que o atendimento à educação
no Brasil, uma das maiores exigências nacionais, fi
nalmente começa a deixar de ser apenas objeto de
apelos, discursos e campanhas eleitorais, pois passa
a integrar a temática das políticas e ações de governo
com absoluta profundidade e o devido grau de priori
dade.

É, sem dúvida, Sr. Presidente, uma forma bas
tante significativa de comemorarmos a data magna
de nossa Pátria, transcorrida no domingo último. Va
mos criar as condições necessárias para que o Brasil
possa vencer a dependência econômica a que ainda
está submetido nesse complexo modelo de globaliza
ção, para então proporcionar à gente brasileira os fru
tos de uma nação desenvolvida, justa, solidária, com
a participação de todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, nesta oportunidade, venho reiterar minhas
cobranças no sentido de que o Estado do Rio de Ja
neiro alcance posição de destaque nos investimentos
programados pelo Governo Federal para a reformula
ção do parque industrial brasileiro, mais especifica
mente ao atendimento dos interesses da região norte,
responsável por mais de 84% da produção nacional
de petróleo.

Posiciono-me sobre esse assunto, Sr. Presiden
te, aproveitando recentes anúncios da PETROBRAS
sobre seu cronograma de investimentos, dentro de
seu plano estratégico de 2003 a 2007. De acordo com
as informações divulgadas pela estatal de petróleo, o
Estado do Rio de Janeiro deve concentrar mais da
metade dos investimentos. Estão programados US$
16 bilhões para o Estado do Rio nospróximos 4 anos.

Entretanto, o Presidente da PETROBRAS, Sr.
José Eduardo Dutra, teve a pressa de adiantar que tal
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aporte de investimentos não assegura para o Estado
do Rio de Janeiro nenhuma menção específica que
assegure a instalaçãoda nova refinaria, que está sen
do estudada pelo Governo Federal, justamente para
processar o óleo pesado da Bacia de Campos, no
norte fluminense.

No plano estratégico, a PETROBRAS pretende
investir no País US$ 29,2 bilhões, de um total de US$
34,3 bilhões de investimentos previstos no Brasil e no
exterior. Somente na REDUC (Refinaria de Duque de
Caxias), nesses 4 anos, segundo Dutra, o investimen
to será deUS$ 1 bilhão e tem como principal finalida
de readequar a unidade e modernizá-Ia.

Apesar de todas as adversidades, inclusive as
de tom político, preciso reafirmar que o projeto da Re
finaria do Norte Fluminense se ampara em amplo es
tudo técnico, que envolve organismos públicos e em
presas privadas, reunidas em consórcio, que desta
cam a viabilidade do empreendimento por caracterís
ticas como a proxirnidade do pólo de produção e a in
fra-estrutura de transportes capaz de suporte ao
atendimento dos principais mercados consumidores.

Neste discurso, cobramos da Sra. Ministra de
Minas e Energia, Dilma Roussetf, esclarecimentos a
respeito do nível de comprometimento da
PETROBRAS e do Governo Federal com o processo
de construção de uma nova unidade de refino e se há
predisposição, seja técnica, sejapolítica, para definir
a localização do projeto.

O Estado do Rio de Janeiro disputa a instalação
de uma nova refinaria para processar o óleo pesado
da Bacia de Campos com os Estados do Ceará, Per
nambuco, .Piauí, Sergipe, Espírito Santo e Santa Ca
tarina, além de Estados do Centro-Oeste. Como Par
lamentar que defende os interesses do Estado do Rio
de Janeiro, não posso admitir que sejam impostas
perdas à população fluminense nem que sejam frus
tradas as movimentações de caráter comunitário, po
lítico e técnico pela instalação de uma nova refinaria
na região norte.

Para este Parlamentar, a Refinaria do Norte Flu
minense é uma luta que encontra respaldo de toda a
sociedade do Estado do Rio de Janeiro e não deve
ser desconsiderada pelo Governo Federal. Estou me
dirigindo aos colegas de plenário no exercício não so
mente da defesa dos interesses do Estado do Rio de
Janeiro, mas também como Parlamentar ciente dos
prejuízos impostos à economia do País com o atual
gargalo em que se encontra o parque de refino nacio
nal.

Entendemos que a PETROBRAS, motivada
pelo Governo brasileiro, deve atrair parceiros da inici-

ativa privada para o projeto de uma nova refinaria,
que, por questões de ordem de viabilidade econômi
ca, deve ser instalada na região norte do Estado do
Rio de Janeiro. Não abro mão de referir-me ao projeto
da refinaria como questão de justiça tanto ao Estado
do Rio quanto aos Municípios do interior fluminense.

Uso de minhas prerrogativas neste honrado
Parlamento como Deputado que, insistentemente,
em seus 2 últimos mandatos tem defendido a Refina
ria do Norte Fluminense sem se ater a acaloradas dis
cussões políticas, sejam elas de que tonalidade parti
dária forem, mas conduzindo-me em um debate pura
mente técnico, em que se destaca uma necessidade
nacional muito mais expressiva do que os interesses
isolados de um grupo político, de um partido.

Ao término desta minha exposição, reforço meu
comprometimento com o projeto da Refinaria do Nor
te Fluminense e o meu intuito de participar ativamen
te do processo políticopara a sua viabilização,exer
cendo, em Brasília, acompanhamento atento do de
senrolar dos principais fatos relacionados ao empre
endimento que, reitero, não é uma necessidade só do
Rio de Janeiro, mas do próprio Brasil.

Era oque tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTESSRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
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Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Haupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
NiltonCapixaba PTB
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 6

-------_. ---

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
João Castelo PSDB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
WagnerLago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio· Cambraia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 15

PIAuí

Átila Lira PSDB
B.Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

.--- -----------



Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mota PLPLlPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PLPLlPSL
João Magalhães PTB
João Magho PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPLlPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
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PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philémon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José ChaVes PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPLlPSL
João Fontes PT
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPüTAnOS

Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Mário Negromonte PP
Miltoh Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 25
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Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Reginaldo Lopes PT
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: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes S.Part.
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Josias Quintal PMOB
Juíza Denise Frossard PSDB
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMOB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Sandro Matos PMDB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Arlindo Chinaglia PT
Bispo Wanderval PLPL/PSL
Celso Russomanno PP
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PMDB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
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Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson T uma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
Maninha PT
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
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 10
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
VanderLoubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Dra. Clair PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 12



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de iniciar a apreciação da matéria, em face da
aprovação da Emenda Aglutinativa Substitutiva Glo
bal n° 27, informo que estão prejudicados o substitu
tivo adotado pela Comissão Especial, a proposta ini
ciai, as emendas adotadas pela Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, as Propostas de
Emenda à Constituição de nOs 464, de 2001, e 3, de
2003, apensadas, e as emendas apresentadas na
Comissão Especial, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento do nobre Líder do PFL, nos
seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Excelência,
nos termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a
retirada de pauta da PEC n° 41-B, de 2003, constante
do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2003.
- Assina: Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
41-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da Votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n.o 41-A, de 2003, que altera o Sistema Tribu
tário Nacional e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação pela admissibilidade, com
emendas, contra os votos dos deputados
Eduardo Paes e Mendonça Prado (Relator:
Sr. Osmar Serraglio); e da Comissão Especi
al pela admissibilidade das emendas apre
sentadas, exceto as de nOs 115 e 182 e, no

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 350
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 1.
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RIO GRANDE DO SUL mérito, pela aprovação das de nOs 18, 129,
Adão Pretto PT 135, 166, 171, 216, 226, 385 e 434; pela
Alceu Collares PDT aprovação parcial das de nOs 5, 9,14,19,20,

A V
. PT 27, 29, 35, 40, 41,42,43, 52, 58,62, 65, 72,

ry anazzl 74,77,78,84,85,89, 92,97, 100, 101, 105,
Augusto Nardes PP 109 2 6 33,1 4, 12 ,1 , 137, 139, 141, 143, 144,
Beto Albuquerque PSB 148, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169, 174,
Cezar Schirmer PMDB 178,179, 180,195,204,206,208,210,217,
Darcísio Perondi PMDB 219, 220, 222, 224, 227, 228, 229, 230, 232,
Eliseu Padilha PMDB 233,234,236,237,241,242,244,245,247,
Érico Ribeiro PP 248, 251, 253, 256, 257, 258, 264, 274, 277,

281,282,286,301,303,306,308,309,312,
Francisco Appio PP 316 317 343 3 34 7, , ,44, 6, 363,365,369,3 1,
Francisco Turra PP 376, 380, 381, 382, 383, 391, 394, 395, 398,
Henrique Fontana PT 399,401,406,415,419,437,438,444,449 e
José Ivo Sartori PMDB 465; pela aprovação desta, pela aprovação
Kelly Moraes PTB parcial da Proposta de Emenda à Constitui-
Luciana Genro PT ção n° 464, de 2001, apensada; com substitu-
Luis Carlos Heinze PP tivo; e pela inadmissibilidade das emendas de
Milton Cardias PTB nso 115 e 182; e pela rejeição das demais
Nelson Proença PPS emendas apresentadas e da Proposta de
Onyx Lorenzoni PFL Emenda à Constituição n.o 13, de 2003, apen-
Orlando Desconsi PT sada, contra os votos dos deputados Antônio

Carlos Magalhães Neto, Gerson Gabrielli,
Osvaldo Biolchi PMDB José Roberto Arruda, Machado, Mussa De-
Pastor Reinaldo PTB mes, Pauderney Avelino, Antonio Cambraia,
Paulo Pimenta PT Júlio Semeghini, Walter Feldman, Anivaldo
Veda Crusius PSDB Vale e Eduardo Paes. (Relator: Sr. Virgílio
Total de Rio Grande do Sul: 24 Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nOs. 464-A, de 2001
e 13, de 2003

--------" ------"-------~--""----- ~~--~-- ----------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Quinta-feira 11 45669

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em bém a condição democrática desses administrado-
votação. res, porque, na Administração Pública, quem tem o di-

Para encaminhar, concedo apalavra ao nobre nheiro tem o poder. E o administrador fica refém dos
Deputado Moroni Torgan, que falará a favor da ma- recursos retidos pelo Poder Central. Isso, Sras. e Srs.
téria. Deputados, tinha de ser diferenciado.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi- Vejo aqui vários Deputados que serão candida-
são do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- tos no ano que vem e que querem a independência
dos, vimos o interesse do Presidente da Casa e de to- orçamentária para Estados e Municípios. Com essa
dos os partidos em negociar, e também somos favo- proposta de reforma tributária, não há a independên-
ráveis à negociação. cia orçamentária. Existe apenas uma centralização, e

Em razão disso, precisamos de mais tempo a centralização é sempre perigosa, porque dá ensejo
para ouvir os· Prefeitos e. os Governadores, a fim de ao velho discurso do "Mas vocês estão a meu favor ou
retificarmos alguns óbices que há na reforma tributá- estão contra mim? Se estão contra, terão dificuldade
ria. Talvez, com um diálogo mais aprimorado e novas no orçamehto; se estão a meu favor, porém, terão fa-
alegações trazidas à pauta, possamos fazer da pro - cilidades". Dessa maneira, vamos ver um Poder Cen-
posta de reformatributária instrumento de ajuste so- trai manipulando a democracia. Não é o que quere-
cial, e não só de acerto de caixa. mos.

o que vemoS hoje é simplesmente um aumento Que fique bem claro, Sr. Presidente: essa pro-
de tributos, o. que o contribuinte não suporta mais. posta ou esse acerto de caixa traz embutido aumento
Estão descaradamente metendo a mão no bolso do na carga de impostos para o povo e centralização or-
contribuinte -e já diSSe isso aqui outras vezes. Em ja- çamentária para todos os administradores publicos
neiro, a alíquota da CPMF ia cair para 0,08%, agora do nosso País. Portanto, quem votar a favor estará vo-
deve ficar em torno de 0,38%. Isso significa que a tandopelo aumento dàcarga de impostos e pela cen-
contá serápaga principalmente pelas classes média tralização orçamentária.
e média baixa, por pessoas que possuem conta ban- O SR. .PRESIDENTE (JóãoPaulo Cunha) -
cária e, quase sempre, recebem seus proventos por Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
intermédio de bancos. Beto Albuquerque, que falará contra a matéria.

Essa propMtacria novos tributos, como a Taxa O SR. BETOALBUQUERQUE (PSB - RS. Sem
de Iluminação Pública e a Taxa de Lixo, entre outros. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.• e Srs. De-
Considero () selo-pedágio terrível: as estradas conti- putados, chamo aatenção dos nobres companheiros
nuam do mesmo jeito, e veículos que nunca trafegam dos partidos que integram a base do Governo para a
fora da c.idade terão de pagar por ele. Não dá para en- necessidade de rejeitaressa novatentativa de prote-
tender. Várias tipificações contidas na proposta de re- lar o avanço do Brasil naquilo por que há muitos anos
forma tributária -e muitos juristas a estão analisando se aguarda: a pos§ibilidade de. terrnosum ambiente
- caracterizam bitributação. econômico favorável e equilibrado, com reforma tribu-

Sr. Prêsidente,vejoaqui o Relator e alguns Lf- tária e previdenciária, para que oPaíspossa readqui-
dere~. É importante ressaltar que temos a possibilida- rir capacidade de cresCimento.
de de aprimorar esse processo, ouvindo a sociedade Aliás, diriaque só há uma chance de as Prefei-
civil, os Prefeitos, os Govemadores e a população or- turas, os Governosde Estàdbe o próprioGoverno Fe-
ganizada. Muitas vezes, subestimamos o povo, acre- deralmelhorarem suas condições de investidores, só
ditamos queelê nada entende de tributos. Mas enten- há uma chance de o cidadão brasileiro viver dias me-
d~, sim, principalmente quando esses tributos vão lhores, só há uma chance deo empresariado brasilei-
sair do seu bolso. E esse respeito nós devemos à po- ro encontrar dias melhores: o País sair da estagnação
pulaçãó. a que o GovernóFernando Henrique·Cardoso o sub-

Tenho certeza também de que a centralização meteu.
tributária não deve ser o objetivo de um Governo que As reformas estruturantes são inadiáveis e im-
se diz "do povo". No "Governo do Povo", a descentrali- prescindíveis. Retardá-Ias nãO é açãb cívica para um
zaçãoe a distribuição seria a forma mais adequada país que já conseguiu derrubar o Risco Brasil, debe-
de exercer a democracia plenamente. lar a volta da inflação, encontraro caminho da credibi-

Quem subjuga os outros Poderes - o estadual e lidade e fazer com que o ambiente econômico seja
o municipal - por meio do Orçamento subjuga tam- propício à volta do crescimento.



vel.
Estamos no caminho certo: buscamos fazer um

Brasil diferente, que, melhorando sua situação econô
mica, abrandará a vida dos Municípios, dos Estados,
da União, do empresariado e dos trabalhadores.

Votaremos contra esse requerimento protelató
rio, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO. O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Pre
sidente, peço verificação.
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Sr. Presidente, vamos rejeitar esse requerimen- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve-
to protelatório, porque a proposta principal, bem ela- rificação concedida.
borada e bem distinguida pelo Relator, Deputado Vir- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
gílio Guimarães, já foi aprovada semana passada. Como votam os Srs. Líderes?
Está desatualizado o discurso do Deputado Moroni Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?
Torgan. S.Exa. falou contra algo que esta Casa, se- O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.
mana passada, por 378 votos favoráveis, já aprovou. Sem revisão do orador.) - O PV vota "não", Sr. Presi-

Não é verdadeira a afirmação de que a proposta dente.
de reforma tributária do Governo Lula tem como obje- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
tivo principal aumentar a carga tributária. Para isso Como vota o PRONA, Deputado Enéas?
não é preciso reforma. Em 8 anos de Governo Fer- O SR. ENÉAS (PRONA _ SP. Pela ordem. Sem
nando Henrique Cardoso nenhuma reforma foi feita, o revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
que se viu, ano a ano, foi o aumento da carga tributá-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
ria. Dez pontos percentuais sobre o PIB: este foi o re- Como vota o PCdoB, Deputada Vanessa Grazziotin?
sultado da inércia em fazer a necessária reforma.

Essa reforma não é completa, e o Deputado A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Luiz Carlos Hauly tem uma idéia importante, que deve Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PCdoB

vota "não" ao requerimento que solicita a retirada de
ser valorizada nessa discussão. Não atingimos ainda

pauta da matéria. Queremos discuti-Ia e votá-Ia, Sr.
a plenitude do que pretende S.Exa., mas aqui esta- Presidente.
mos investindo primeiro na simplificação de tributos,
com o fim de acabar com esse indescritível emara- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
nhado de impostos que só favorece a sonegação, a Como vota o PDT, Deputado Manato?
elisão e a fraude, por exemplo, sobre o ICMS, princi- O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
pai imposto brasileiro e de interesse direto dos Muni- visão do orador.) -Sr. Presidente, o PDT entende que
cípios. Simplificar é fundamental. Desonerar a produ- essa proposta tem de prosseguir e quer continuar de-
ção, a exportação, os bens de capital é crucial. batendo, porque é ela importante para o nosso País.

Não consigo crer que alguém seja contrário a O PDT vota "não", Sr. Presidente.
que tenhamos alimentos e medicamentos taxados O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
numa faixa de alíquota que não ultrapasse os 4%. Como vota o PPS, Deputado Colbert Martins?
Não consigo acreditar que alguém aqui seja contrário O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or-
a que o País tenha alíquota máxima de 25%, quando demo Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não" à re-
hoje alguns Estados já praticam alíquota de 30%. Não tirada de pauta, Sr. Presidente.
consigo entender, caros Deputados, como alguém O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
pode ser contra a desoneração da folha de pagamen- Como vota o PSB, Deputado Dr. Evilásio?
to das empresas, que tornará o emprego mais barato O SR. DR. EVILÁSIO (PSB - SP. Pela ordem.
e mais viável num país de desempregados. Sem revisão do orador.) - O PSB vota contra a medi-

Portanto, aprovar esse requerimento é inaceitá- da protelatória, vota contra o requerimento do PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como Vota o PL, Deputado Mário Assad Júnior?
O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL 

MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Partido Liberal vota contrariamente à retirada
da matéria da pauta.

Quero aproveitar a oportunidade para convocar
os Deputados do PL e PSL para virem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Pp, Deputado Romel Anizio?

O SR. ROMEL ANIZIO (PP - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. Presi
dente, e convida seus Parlamentares para virem ao
plenário.

---"---------
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PFL, Deputado Rodrigo Maia?
Como vota oPTB, Deputado Fernando Gonçalves? O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requeri-
Pela ordem. Sem revisão do orador.} - O PTB vota mento de retirada de pauta, que entendemos funda-
"não", Sr. Presidente. mental, é de autoria do nosso partido, o Partido da

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Frente Liberal.
Como vota o PSDB, Deputado Eduardo Paes? Não achamos a reforma proposta ruim. Temos

O SR. EDUARDO·PAES (PSDB - RJ. Pela or- convicção deque ela atinge o coração do contribuinte
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, farei brasileiro, centraliza o poder na mão do Governo Cen-
breve esclarecimento antesde encaminhar a votação. tral- visão da esquerda do PT - e não oferece nenhu-

Na votação do texto da proposta de reforma tri- mavantagem aos Municípios brasileiros, em situação
butária na semana passada, o Líder do PSDB, Depu- financeira calamitosa.
tado Jutahy Junior, encaminhou voto contrário. Assim OPFLpede a compreensão de todo o Plenário
o fez S,Exa., porque o partido entende que a propos- para o fato de que a retirada de pauta é fundamental
ta, entre vários defeitos, tem o viés do aumento da até mesmo para que possamos melhor conhecer o
carga tributária. texto. Muitos ainda não entenderam o texto negociado

A posição do PSDB, Sr. Presidente, continua e aprovado na madrugada da semana passada, nos
exatamente a mesma em relação ao mérito, ao texto e porões da Casa. Ninguém participou da negociação
à forma como a proposta de reforma tributária foi dessa proposta de reforma que, infelizmente, aumen-
aprovada na semana passada: acredita que ela é ta a carga tributária incidente sobre o contribuinte,
ruim para o Brasil. No entanto, o partido entende que prejudica osMunicípios e acaba com os Estados, por-
os seus impactos negativos deverão ser minimizados. que fere o pacto federativo ao retirar dosEstados bra-

Entre tantas questões que negociamos com a sileiros o poder de legislar.
base de apoio do Governo, há uma que, em nossa Sr. Presidente; por isso apresentamos o requeri-
opinião, é fundamental e talvez seja a única conquista menta de retirada da matéria de pauta, e é por isso
na reforma tributária proposta: o Super-SIMPLES, im- que o PFL, neste momento, entra em obstrução.
posto único para as pequenas e microempresas do O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) .-0
País, setor que gera muitos empregos e colabora PFL está em obstrução.
para que a situação não fique pior do que já está. Com a permissão de V.Exa., Deputado Rodrigo

OPSDB estabeleceu com o Governo o seguinte Maia, quero fazer apenas uma observação: nareali-
acordo de procedimentos, que deve ficar claro: o par- dade, a votação não ocorreu nos porões, mas no ple-
tido se posiciona contrário ao texto da proposta, por- nário desta Casa, e foi filmada pela TV Câmara e por
que entende que, da forma como foi encaminhado, é toda a imprensa.
ruim para () País, mas se compromete em aceitar a in- OSR. RODRIGO MAIA _ O acordo foi feito fora
corporação, entre outras coisas, do Super-SIMPLES

. do plenário.
na emenda aglutinativa que deverá ser apresentada
pelo Relator na tarde de hoje e em não votar as emen- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
das aglutinatívas apresentadas pelo partido. V.Exa. disseque foi votado nos porões.

Entretanto, Sr. Presidente, é importante que fi - O SR. RODRIGO MAIA - O acordo foi feito nos
que claro para V.Exa. e para os Líderes da base do porões desta Casa. Mantenho minha fala.
Governo que o PSDB manterá e votará os destaques O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
apresentados, os 3 destaques a que o partido tem di- foi nos porões, foi na sala do Presidente, Deputado.
reito. O SR RODRIGO MAIA - Eu não vi esse acor-

Nessas condições, portanto, o PSDB, respei- do, Sr. Presidente. Do acordo os Parlamentares não
tando o acordo de procedimento - e não de mérito - participaram.
estabelecido coma Liderança do Governo, vota "não" OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
ao requerimento, com a garantia de que votará seus 3 foi na sala do Presidente. A sala do Presidente não é
destaques. porão, está no mesmo nível do plenário.

Era isso, Sr. Presidente. O SR. RODRIGO MAIA - Apenas os Governa-
o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - dores participaram do acordo, que não atendeu aos

Obrigado, Deputado. interesses dos contribuintes brasileiros, mais uma vez
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os que pagarão a conta da ineficiência administrativa
da União e dos Estados brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Rodrigo Maia, V.Exa. pode usar o argumento
que julgar mais conveniente, só não pode dizer algo
que não corresponda à verdade.

Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serra
glio?

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, des
de abril o PMDB vem estudando o assunto e se apro
fundando na matéria, que agora, segundo entende
mos, está amadurecida. É claro que ainda pode ser
melhorada, mas o partido deseja avançar em seu
exame e, por isso, vota contrariamente ao requeri
mento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes aproveito
para conclamar todos os Parlamentares do Partido
dos Trabalhadores e da base aliada para virem ao ple
nário, porque vamos iniciar o processo de votação.

Não é possível ficar contra o Brasil, Sr. Presi
dente. O Brasil quer a reforma e precisa dela. O PT
vota "não", para que possamos debater e votar a pro
posta de reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo, Deputado Pro
fessor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT.,- SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as
negociações ocorridas na sala de VExa. produziram
grandes frutos para o País, pois nos permitiram votar
hoje os destaques para votação em separado, o que
faremos a seguir.

Houve a participação da imprensa, _foram tira
das fotografias, e o PFL estava presente. Pode não ter
tido seus objetivos atendidos, mas lá estava. Ao negar
que lá esteve e chamar de porão a sala da Presidên
cia, o PFL demonstra estar um pouco perdido, mas
acredito que perceberam isso.

Da última vez não viram a votação até o final- é
verdade -, porque viraram as costas ao Brasil e saí
ram do plenário, coisa que até hoje nenhum partido
havia feito nesta Casa, em nenhum momento da his
tória do Parlamento brasileiro.

Estamos tranqüilos. O Brasil terá a reforma tri
butária, em razão de todo o esforço que empreende
ram VExa., os Líderes da base governista e os Líde-

res de partidos de oposição que se têm proposto a
negociar em prol do Brasil.

Votamos "não" ao adiamento para dar ao País a
reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
éadiamento, Deputado Professor Luizinho, é retirada
de pauta.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Votamos con
tra a retirada de pauta, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para es
clarecer, o PFL saiu do plenário porque não concor
dou com os procedimentos da votação. Passaram por
cima do Regimento Interno.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - O PFL saiu,
deu as costas para o Brasil. Foi a primeira vez.

O SR. MORONI TORGAN - Dar as costas para
o Brasil é aumentar imposto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está esclarecido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, algu
mas Comissões estão em audiência pública. Seria
importante que lhes fosse comunicado o início da vo
tação para que encerrassem os trabalhos, e seus
membros, evidentemente, participassem do processo
de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito a todas as Comissões que porventura estiverem
em funcionamento que cessem seus trabalhos, por
que estamos em processo de votação, e qualquer de
cisão tomada nas Comissões a partir deste momento
será nula.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

_._--_. ---- ---- - ----- -- --- ---~--- - --- -- -----
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a virem manifestar sua posição.
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te, .Sras. e Srs. Deputados, torno hoje a esta tribuna Enquanto isso, seguem Prefeitos e Governado-
com uma missão de extrema relevância: venho trans- res na absoluta dependência dos recursos transferi-
mitir à Nação e aos ouvidos do Poder Executivo o dos pela União. Por tais razões, não é admissível que
apelo de. Prefeitos da minhabase eleitoral - e tenho o Governo Federal permaneça alheio àsnecessida-
certeza de que é o apelo de todos os demais Prefeitos des básicas e urgentes dos Municípios.
dos Municípios brasileiros - quanto à urgentª neces- É fundamental estender aos Estados e Municí-
sidadede liberação de recursos financeiros para in- pios a aplicação dos recursos financeiros de cuja ar-
vestimentosestruturais básicos antes do início do pe- recadação deveriam participar. É preciso agilizar a Ii-
ríodo •eleitoral, no qual restam suspensas todas· as beração dos recursos orçamentários deste exercício,
transferências de recursos da União. bem como das demais solicitações encaminhadas ao

O pleito, nobres pares, não tem significância Executivo. O período eleitoralse inicia no mês de abril
eleitoreira. Pelo contrário, busca atender a necessida- próximo, e, se não forem tomadas as providências ne-
des primárias e urgentes dos Municípios, que sim- cessárias, os Municípios ficarão impossibilitados de
plesmentenão podem aguardar até o ano de 2005, receber os referidos recllrsos, o que penaliza ainda
quando finda· o referido prazo suspensivo. mais os atuais administradores municipais e,· conse-

Em correspondência a mim endereçada, o Pre- qüentemente, os munícipes.
feito de Crixás, Orlando Naziozeno, um dos mais Porfim, Sr. Presidente, solicitamos a VExa. a di-
competentes e combativos do Estado de Goiás, sali- vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
entou com muita propriedade que os recursos trans- do Brasil, bem· como esclarecimentos requeridos
feridos pelo Governo Federal, por intermédio de acerca do funcionamento do Grande Expediente.
emendas parlamentares oU de programas definidos Obrigado, Sr.Presidente.
pelos· Ministérios, "na maioria das vezes se multipli- O SR, RENATO CASAGRANDE _ Sr. Presiden-
cam com a contrapartida das Prefeituras na realiza-. . te, peço a palavra pela ordem.
ção de obras Ou serviços fundamentais para a popu- O SR. PRESIDENTE .(João Paulo Cunha) _ Tem
lação, efetuando ao mesmo tempo distribuição de
renda". V.Exa..a palaVra.

Sr. Presidente, o asSunto merece análise mais O SR.RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
aprofu[ldada.. Estados e Municípios sobrevivem hoje Pela ordem. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente,
em total dependência da União. O pacto federativo, primeiramente cumprimento VExa. e os colegas e
outrora aclamado e consagrado em nossa. Carta convido osDeputados do PSB para virem a plenário
Constitucional, esfacéla'-seem detrimento da cres- manifestar seu voto.
cente centralização dos. poderes e dos recursos em Em segundo lugar, quero observar que a maté-
nosso País. ria em apreciação vem sendo debatida há muito tem-

EStados e Municípios perdem autonomia, não po: na atual Legislatura, há muitos meses; em Legis-
lhes é mais possível manter sozinhos os investimen- laturas anteriores, há muitos anos. Tanto a Câmara
tos essenciais. Nas últimas décadas, as unidades fe- dos Deputados quanto o Senàdo Federal estão ama-
deradas têm tido suá renda fiscal e autonomia tributá- durecidos em relação a ela. Portanto, nada mais natu-
ria gradualmente usurpadas pelos tecnocratas da ral que concluirmos sua votação em primeiro turno na
União. data de hoje.

O quadro que se descortina hoje, nobres pares, O Brasil precisa da reforma tributária. Não se
é este: Estados falidos e Municípios sem recursos trata da reforma dos sonhos de todos, mas é a possí-
próprios para investimentos básicos. O pior é que o vel para simplificaro processo e atender aos Prefeitos
Governo Federal acena unicamente com uma pro- Municipais, GovernadoresEstaduais, Governo Fede-
posta de reforma tributária que em vez de amenizar, ral e contribuintes, considerando-se a correlação de
agrava - e muito - o problema. forças que existe atualmente no País. Não é tudo o

Os Ministros da Casa Civil e da Fazenda, em de- que queríamos em termos de diminuição de carga tri-
c1arações recentes, afirmaram que não admitem revi- butária, mas é algo que nos atende em relação a al-
são do pacto federativo se ela vier a atribuir parcela guns pontos importantes do Sistema Tributário Nacio-
maior da arrecadação geral aos Estados e Municípi- nal.
os. Francamente, não se trata de rever o pacto, Sr.
Presidente, mas de respeitá-lo, livrando-o de travas
autoritárias.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ MILlTÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ MILlTÃO (PTB-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, queremos fazer um alerta aos Prefeitos
de Municípios mineiros que se encontram nesta
Casa.

A reforma tributária proposta permite aos Esta
dos exportadores recuperar um pouco do que perdem
com suas exportações. Minas Gerais, por exemplo,
vai recuperar 400 milhões de reais de receita de ex
portação. Vinte e cinco por cento de 400 milhões de
reais significam 100 milhões de reais para os Municí
pios mineiros, que receberão tais recursos por meio
do Valor Adicionado Fiscal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a melhor comemoração possível pelos
180 anos do Parlamento será torná-lo ainda mais
transparente, o que já é; austero, como ainda não é
plenamente, e eficaz, como demonstraremos em um
bom debate sobre essa mudança no sistema nacional
de impostos.

O exercício de um mandato parlamentar é fun
ção pública temporária de representação da popula
ção. Exercer função eletiva não é carreira nem profis
são; o povo eleitor é o patrão do eleito por quatro
anos. Pelo menos desde O Espírito das Leis, obra do
Barão de Montesquieu, de 1748, esta verdade é afir
mada. E, desde lá, pouco praticada.

A Carta Magna cidadã de 1988 reitera esse belo
princípio da soberania popular no parágrafo único do
seu art. 1°, ao afirmar que "todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição".

Daí a necessidade de sintonia e atualização
permanente entre o querer e o sentir da população e
a função de representação. O distanciamento entre
eleitor e eleito é uma das matrizes da crise da demo
cracia representativa no Brasil. No senso comum, Ve
readores, Deputados e Senadores são, com exce
ções que confirmam a regra, oportunistas que, em
nome do bem comum, tratam de fazer crescer seus

bens particulares. Os belos ideais de liberdade, igual
dade e fraternidade proclamados nas campanhas
são substituídos, depois da posse, por outros menos
nobres, como prestígio, poder e dinheiro.

Um dos aleijões da vida parlamentar é o reces
so de três meses ao ano, compreensível quando os
meios de locomoção eram precários no Brasil. Mas o
descanso de verão e inverno continuou na Constitui
ção da era do avião a jato. Segundo o art. 57: "o Con
gresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital
Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de
agosto a 15 de dezembro". A sessão legislativa só se
prolongará caso ainda seja necessário votar o projeto
de lei de diretrizes orçamentárias. Fora desse perío
do, poderá haver convocação extraordinária, o que
tem virado rotina.

Ora, se o extraordinário vira ordinário, está mais
do que na hora de colocá-lo na lei, que é exatamente
a formalização jurídica, no papel, do que a vida já se
incumbiu de realizar. Aparentemente, nenhuma difi
culdade, nenhuma discordância aberta.

Mas o longo recesso continua em função da ou
tra excrescência da vida parlamentar: a remuneração
adicional, o jeton, edulcorado com o nome de "ajuda
de custo" ou "parcela indenizatória". É salário extra,
além dos 15 de R$ 9.640,00 líquidos que os Parla
mentares recebem por ano. Por artimanhas dos espe
cialistas em fazer dos mandatos meios de engorda
das próprias contas bancárias, conseguiu-se agora o
recebimento de mais dois salários adicionais pela
convocação de julho último, embora o texto constituci
onal vede explicitamente "o pagamento de parcela in
denizatória em valor superior ao subsídio mensal".

O gesto dos 15 Deputados Federais e da Sena
dora que abriram mão da regalia bancada pelo dinhei
ro do cidadão comum teve o mérito de, mais uma vez,
expor o problema. À direita e à esquerda, no Parla
mento, houve críticas à atitude: "o dinheiro vai para o
FMI", argumentaram uns; "nós, legisladores, damos
mau exemplo para os trabalhadores abrindo mão do
pagamento de horas extra", disseram outros. No cen
tro, mais franqueza: "com isso eu pago as dívidas da
campanha". O contribuinte, devidamente esclarecido,
preferirá o financiamento público das mesmas.

A repercussão negativa fez crescer, no Con
gresso Nacional, o entendimento de que essas dema
sias precisam terminar. Já há emenda constitucional
a respeito, e a pressão da opinião pública somada à
vontade política da maioria resolverão a questão. Os
Presidentes João Paulo e José Sarney deixariam po
sitivo legado de suas gestões se o recesso anual pas
sasse a ser de um mês ou, no máximo, 45 dias, e sem
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qualquer remuneração adicional quando, eventual- cando o consenso de todos aqueles que nesta Casa
mente, houvesse convocação extraordinária nesse defendem a reforma tributária.
período. A população voltaria a acreditar que ainda há A melhor maneira de expressar meu sentimen-
espírito republicano na nossa precária democracia. to, Sr. Presidente, é homenageando V.Exa., que tem

Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Presiden- feito, de forma democrática, esta Casa. sair de posi-
te, reitero o convite a todos os colegas para o ato sole- ções que não levariam a nada para construir as refor-
he que ocorrerá amanhã, nestePlenário Ulysses Gui- mas e conseguir a sua aprovação, como é desejo
marães, em homenagem às vítimas do golpe militar nosso e do País.
que manchou a história democrática do Chile há exa- Parabéns, Sr. Presidente!
tos 30 anos. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Muito obrigado. Obrigado, Deputado Gastão Vieira.
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a O SR. LEONARDO PICCIANI - Sr. Presidente,

palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V Ex I VExa. a palavra.. a. a pa avra.
O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem. O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito que Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este éum grande momento para encontrarmos con- Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, convido os
senso acerca da proposta de reforma tributária. companheiros do PMDB a comparecerem ao plenário

Estão nesta Casa Prefeitos de todo o Brasil,e os para que, rapidamente, possamos superar essa obs-
Governadores também já estiveram aqui. Essa pro- trução, que é inaceitável.

Estamos há vários dias debatendo a. matéria eposta consegue desagradar a todos: o contribuinte,
que vai pagar a conta final; os Prefeitos, que estão tentamos, insistentemente, construir um acordo. Ao
vendo a queda do Fundo de Participação, e os Gover- contrário do que disse o Deputado Rodrigo Maia, a

proposta não foi constrLlída nos porões, mas na sala
nadores,que hão foram contemplados. Os recursos de V.Exa., onde, inclusive, foram discutidas reivindi-
estão sendo concentrados nas mãos da União, e é
preciso repassá-los aos Estados e Municípios. É im- cações do Estado do Rio.de Janeiro.

Precisamos superar essa obstrução e votar ra-
portante que a reforma tributária pelo menos minimi- pidamente a matéria.
zea gravidade da situação dos Estados e dos Municí-
pios. O SR. RODRIGO MAIA - Vamos votar rápido,

Sr. Presidente, para o PMDB receber logo os Ministé-
COhgratulo-rne com todos os Prefeitos presen- rios. Isso é fundamental.

tes hoje em Brasília e que estão fazendo uma mani-
festação ao lado deste plenário. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um

minutinho, Deputado.
Muito obrigado.
O SR. GASTÃO VIEIRA _ Sr. Presidente, peço O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V Ex I. . a. a pa avra.

VExa. a palavra. O SR. FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela or-
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Pela or- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mani- apenas pelo movimento dos Prefeitos, mas por con-
festo a VExa. e à Casa minha insatisfação ao ouvir o vicção muito própria e pessoal, entendo que este se-
nobre Deputado Rodrigo Maia referir-se ao texto que ria o momento de revermos o pacto federativo.
aprovamos neste plenário como algo construído em De janeiro a julho deste ano, o Tesouro Nacional
porões. arrecadou 159 bilhões de reais, um aumento em rela-

Participei intensamente das negociações relati- ção ao ano passado de 30%. No entanto, os Municípi-
vas à proposta de reforma tributária acompanhando os, graças a incrível sonegação no repasse de tribu-
meu Governador, e entendo que a iniciativa de V. Exa. tos da União, arrecadaram menos, o que é profunda-
deve ser louvada, posto que permitiu que se constru- mente lamentável. Estamos vendo Municípios de to-
ísse o texto democraticamente, a cada momento, a dos os Estados do Brasil emsituação de miserabilida-
cada minuto, indo e voltando e, acima de tudo, bus- de, fato que não acontecia há muitos anos.
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Por isso, este seria o momento de fazermos
mais do que promovermos uma reforma tributária a
partir da qual alguns se vangloriam dizendo que aca
ba a guerra fiscal. Não, acaba a guerra da competitivi
dade, o que é lamentável, e nasce uma guerra paro
quial, regional. Isso está muito evidente. Este era o
momento, Sr. Presidente, de consolidarmos a Federa
ção, de fortalecermos todos os seus entes para evitar
a discriminação que faz com que Municípios, de pires
na mão, tenham de bater às portas do Tesouro em
Brasília ou nos respectivos Estados.

É uma pena. Pelo acordo, estamos vendo que
não haverá espaço para discutirmos avanços, melhor
partilha, algo que venha a aquinhoar aqueles que
gastam melhor os recursos públicos - sem dúvida al
guma, os Municípios.

Muito obrigado.
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
A SRA. LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, to
mamos conhecimento da demissão do sindicalista
Alex Fernandes, Diretor do Sindicato dos Metroviários
de São Paulo, órgão filiado à CUT, que, cumprindo de
cisão de assembléia da sua categoria, participou da
organização da plebiscito contra a ALCA, realizado
em setembro do ano passado.

Para demiti-lo a direção da companhia se base
ou em absurda decisão judicial, na qual o juiz diz que
ele, na condição de sindicalista, não teria estabilidade
para fazer campanha contra a ALCA. Por isso, oMetrô
o demitiu.

Essa atitude é flagrante e inaceitável ameaça à
livre organização sindical, ao direito democrático de
livre expressão do movimento sindical. Por isso, solici
tamos a imediata readmissão do sindicalista Alex Fer
nandes e solicitamos que seja revisto esse tipo de
concepção jurídica que não permite a um sindicalista
participar de uma atividade tão importante como o
plebiscito contra a ALCA, que, sem dúvida alguma, é
uma necessidade para o nosso País.

Aproveitamos a oportunidade para nos somar à
campanha nacional que está sendo feita para exigir
do Governo a realização de plebiscito sobre a ALCA.
Não é possível que o País adira a esse tratado de livre
comércio, que, na verdade, representa ameaça à so
berania nacional, sem que o povo brasileiro seja con
sultado. Por isso, somamo-nos a essa campanha pelo
plebiscito oficial para que o Brasil decida soberana-

mente sobre sua participação ou não na ALCA. E, na
nossa opinião, a resposta brasileira deve ser um sole
ne e soberano "não" aos interesses das grandes cor
porações norte-americanas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados
que venham ao plenário, pois estamos em processo
de votação.

Solicito a todos os Parlamentares que fiquem no
plenário, porque haverá várias votações, e o quorum
constitucional de que precisamos é de 308 votos.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero dar meu testemunho de que,
tanto nesta reforma como na da Previdência, o com
portamento da Câmara dos Deputados, o de VExa.,
na Presidência, eo do Líder do Governo, Deputado
Aldo Rebelo, foi de absoluta transparência e negocia
ção.

Ontem, durante a tarde, representantes do PFL,
do PSDB e dos outros partidos estiveram no gabinete
da Presidência com VExa. e com vários outros líde
res. Inclusive, foi adiada a votação, dando-se tempo
para que negociações ocorressem.

No final da noite de ontem, estávamos na lide
rança do Governo, onde Líderes do PFL, do PSDB, da
Oposição e do Governo reuniram-se até perto das 23
horas e participaram de um debate altamente demo
crático. Nada de subterfúgio, nada de porão, nada foi
feito às escondidas. Esse processo tem sido ampla
mente debatido e democrático.

Entendemos que, com dignidade, com lhaneza
de trato ~ até com salada de abacaxi e maçã -, VExa.
recebeu os Líderes da Oposição. Acho que essa é a
postura natural do Presidente e do Governo.

Portanto, neste momento, o que temos é uma
abertura democrática e agora, no voto, vamos decidir
o que é melhor para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Obrigado pelas palavras, Deputado.
A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V Exa. a palavra.
A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
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manhã de hoje realizamos na Casa sessão solene em
homenagem aos 21 mortos no acidente de Alcântara.
Os Deputados presentes à sessão falaram do respei
to que devemos ter a esses técnicos, cientistas e tra
balhadores que, em ato de desprendimento e para or
gulho da Nação, durante trabalho no Programa Espa
cial Brasileiro, perderam a vida.

Falamos pelo Partido dos Trabalhadores, com
muito orgulho e com muito sentimento, por sermos de
São José dos Campos, onde estão s.ituados o INPE e
o CTA, que realizam pesquisas de satélites, projetam
os lançadores de foguete e satélite.

A melhor homenagem que se pode fazer a es
ses trabalhadores é não só dar continuidade ao Pro
grama Espacial Brasileiro como também recuperar as
suasdMdas para com a Receita Federal, cobradas
indevidamente. Na realidade, o Governo Federal, pa
trão desses trabalhadores, deixou de descontar no
contracheque o imposto.

Defelldemos também.o.pagamento de indeniza
ção aos familiares desses trabalhadores. Hoje foi en
viada à Casa mensagem do Presidente da República,
que tramitará em regime de urgência, determinando o
pagamento dessa indenização.

A defesa dos direitos desses trabalhadores é a
mais a.lta hoména.gem que lhes podemos render.

Muito obrigada.
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O.·SA•. EDUARDO VALVERDE (PT - Ro. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
fatízo a necessidade de o País realizar a reforma tri
butária. Ouvi Deputados da antiga Situação discur
sando contra a carga. tributária.

Creio que esses Deputados. deveriam pagar
mais impostos, até para que o Sr. Joaquim da esqui
na, o Sr. João, o Sr. Antônio, enfim, milhões de brasile
iros que hoje suportam uma carga tributária perversa,
pela incidêncií3.de impostos indiretos, passem a pa
gar menos· imposto com a· desoneração e o fim dos
impostósern cascata; e os setores da sociedade bra
sileira,que?unca paga.ram carga tributária de forma
justa, venham a acertar o que devem.

Sr.Presiqente, esse coro contínuo de Deputa
dos que se manifestam contrariamente à reforma tri
butária:..tisa resguardar os interesses de classe e im
pedir que o cidadão comum, o desempregado que
quer comprar um pedaço de pão, qUe precisa pagar o

ônibus e paga uma carga tributária perversa venha a
ser desonerado.

Então, que venha a reforma tributária, e esses
setores privilegiados paguem a carga tributária devi
da. Os que são contrários à reforma, utilizem o micro
fone desta Casa para falar a respeito. A população en
tenderá muito bem que os contrários à reforma tribu
tária querem manter seus privilégios.

O SR.III1ILTON CARDIAS~Sr. Presidente, peço
a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR.rvtILTON CARDIAS(PTB -RS. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, passo
à Mesa· requerimento de pedido de· informações ao
Sr. Ministro da Educação sobre o Fundo de Financia
mento ao Estudante de Ensiho Superior - FI ES.

Sr. Presidente, a Reitora Eronita Silva Barcelos,
da UNIJUí, localizada nacídade de Ijuí, no Estado do
Rio Grandedq Sul, pede-nos informações sobre as
razões damudançanas regras do repasse dos recur
sos àsinstituiÇõés de ensino superior.

O .SR. .PRESIDENTE (João. Paulo Cunha) 
Convido as Sra.s. e os Srs. Deputados a virem ao ple
nário. Estamos emprocesso de votação. Teremos vá
rias votações no dia de hoje.

O SR. RODRIGO MAIA .... Sr. Presidente, peço a
palavra pelaórdem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveitan
do que ainda rão atingimos oquorum para votação 
a base do Governo deve estar no almoço -, vamos
continuar nossacrítica à reforma tributária, que não é
reforma tributária, mas uma derrama fiscal promovida
pelo Governo do PT, do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.

Tantas promessas de emprego foram feitas aos
brasileiros: 1orriilhões de empregos com a mudança
da política econômica - que não foi feita, ao contrário,
radicalizou-se a política do Governo anterior, o que
trouxe a recessão que vivemos hoje. Reformas do sis
tema tributário estão sendo feitas, infelizmente, para
atender apenas á ganância do Governo Central, que
precisa aumentar seus poderes e a arrecadação para
dar ordens aos Governadores. Não entendo como
aceitam essa reforma. E os Prefeitos, a partir da pro
mulgação dessa PEC, terão de vir a Brasília de pires
na mão para receber mais um pouquinho das miga
lhas que estão recebendo nessa reforma.
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Sr. Presidente, essa reforma não atende ao con
tribuinte, que nunca foi ouvido e que está sendo radi
calmente prejudicado e ferido de morte. O contribuin
te, que deveria ser o alvo dessa reforma e ter a aten
ção de todos nós, principalmente do Governo, é es
quecido, e o problema de caixa da. União e dos Esta
dos é prioridade. Foi assim em todas as negociações,
jamais se procurou incluir nesse texto algo que aten
desse ao contribuinte.

O PFL pediu a retirada do aumento da carga tri
butária, inclusive o que atende aos Municípios - o au
mento da base de cálculo da taxa de iluminação, que
agora será sobre o consumo, e o aumento da taxa de
limpeza urbana, que virá sobre o valor venal do imó
vel, numa clara bitributação do IPTU, Sr. Presidente.

Pedimos a retirada desses 2 novos tributos, que
irão prejudicar ainda mais o pequeno contribuinte.

Votaremos hoje a emenda do Deputado Júlio
Cesar, que distribui as contribuições entre Estados e
Municípios. Isso é o correto. Com a carga tributária
chegando a 40% do PIB, não há mais como aumentar
tributos. É por isso que o PFL está em obstrução e es
pera que a votação das emendas e dos destaques fi
que para a próxima semana, com a vitória do nosso
requerimento, para que de fato exista uma negocia
ção profunda, que, como disse, atenda aos interesses
do contribuinte, que é quem paga os impostos e está
sendo radicalmente prejudica.do pelo Governo do PT
e do Presidente Lula.

O SR.lUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, gostaria de registrar o falecimento, no domingo
passado, do Padre Hilário Granjeiro, do Município de
Patos, sacerdote que colocou sua vida a serviço da
Igreja, do evangelho e que deixou um testemunho
para aquela comunidade.

Associo-me ao voto de pesar da Diocese de Pa
tos e da população daquela região, porque o Padre
Hilário, enquanto ali esteve, sempre cumpriu com seu
dever e sempre batalhou pelas causas do povo.

Em segundo lugar, registro que, ontem, fui pro
curado por agentes penitenciários do Paraná, na sub
comissão que trata do sistema prisional. Eles denun
ciaram a prática de tortura nos estabelecimentos pe
nais, hoje privatizados. Amanhã, ouviremos outras
pessoas, que apresentarão maiores detalhes sobre o
assunto e entregarão documentos para provar que,

naqueles estabelecimentos penais, a prática da tortu
ra é algo muito presente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
solidário com os Prefeitos na manifestação que fazem
para melhorar a distribuição da carga tributária no
País. S.Exas. demonstram que não estão aqui para
reivindicar aumento da carga tributária, mas para par
tilhar melhor os tributos arrecadados no País com
participação mais justa e equilibrada dos Municípios.
Atualmente, apenas 13% dos recursos são repassa
dos à esfera municipal. A situação é dramática. Muitas
cidades estão passando por dificuldades. Repito: soli
darizo-me com os Prefeitos que vieram a Brasília rei
vindicar melhor repartição dos tributos.

Sr. Presidente foi feita emenda aglutinativa, apo
iada pela Frente Parlamentar da Pequena e Média
Empresa, que altera o sistema tradicional, dá outras
providências e cria o imposto Super-SIMPLES, dese
jado por muitos. Juntamente com a bancada do
PSDB, partidos e o Governo estamos incluindo a
emenda no texto da reforma tributária.

Se conseguirmos, a nova formatação facilitará a
vida das pequenas empresas e microempresas, dimi
nuindo a burocracia e dando aos Estados e Municípi
os condições de participarem ativamente da arreca
dação.

Depois desse trabalho, falta a partição tributária
mais equânime. O ideal, Sr. Presidente, é que o FMP
passasse de 22% para 27%, ou seja, aumentaria a
participação dos Municípios. Essa reivindicação não
é apenas minha, mas da. grande maioria dos Parla
mentares do Congresso Nacional. Tenho a convicção
de que haverá maior geração de emprego e distribui
ção de renda, se for dado tratamento diferenciado aos
Municípios.

Sr. Presidente, para diminuir a corrupção no
País o poder tem que ficar mais próximo do cidadão.

O Super-SIMPLES será opcional para o contri
buinte, e poderão ser estabelecidas condições de en
quadramento diferenciadas para cada Estado; o reco
lhimento será unifica.do, centralizado; e a distribuição
das parcelas do recurso pertencentes aos entes fede
rados será imediata. Será vedada qualquer retenção
ou condicionamento. Com o Super-SIMPLES mais
empresas sairão da informalidade, mais empresas te-
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rão mais condições de se manter, ou seja, haverá
mais emprego e dignidade para os trabalhadores.
Será uma grande conquista. Depois falta ajudarmos
definitivamente os Municípios, distribuindo melhor as
verbas entre eles. Esperamos que as alterações se
jamaprovadas nesta Casa e que o Senado Federal
as confirme. É uma revolução que fará o Município ter
mais participação do bolo tributário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Moroni Torgan.

O SR. MORONlrORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero demonstrar, em primeiro lugar,
a alegria de estar ao lado do Prefeito Sr. Jabes Ribei
ro, ex-Deputado Federal que nos visita neste momen
to. Pediu-me S.Exa. para falar da aflição dos Prefeitos
brasileiros com relação à reforma tributária. Quero,
portanto, ser seu porta-voz e dizer que, infelizmente,
ainda foi feito um debate mais amadurecido sobre a
questão, quepermitisseo equilíbrio orçamentário que
todos almejam. Éa posição firme do PFL contra o au
mento de impostos, que todos elogiamos.

Sr. Presidente, fiquei muito feliz ao assistir na te
levisãoao comercial do Partido Socialista Brasileiro 
PSB, no qual se afirmava que a maior parte do bolo
orçamentário fica com o FMI. Concordo. De fato a re
forma tributária que ora se faz tem o intuito de possibi
litar maiorsuperávit primário, como exige o FMI.

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, até a base do
Governo está confusa com a enorme remessa de di
visas aos banqueiros internacionais, uma vez que es
ses recursos poderiam reverter-se em ações sociais
para o povo. Tenho que concordar com o PSB, pois,
do bolo, sobrou apenas uma fatiazinha para se inves
tir na causa socialdo brasileiro.

Parabéns ao PSB. Espero que, por ser dos mais
leais partidos da base do Governo, ele consiga mos
trar cOm maior nitidez que estamos subjugados ao
Fundo Monetário.lntemacional, quando, na verdade,
temos de ter sempre em vista lutar pela melhor quali
dade de vida do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ EOUARDO GREENHALGH - Sr.

Presidente, peço apalavra pela ordem.
OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR•. LUIZ. EDUARDO GREENHALGH (PT 

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V.EXa. está ao. lado do Deputado Paulo Lima,

da região de Pontal do Paranapanema, de onde aca
bo de receber telefonema com a informação de que
verdadeira caçada policial se dá contra dirigentes do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que
teriam sido condenados em processo cuja sentença
ainda não fora publicada, e cujos advogados não tive
ram acesso aos autos.

A Sra. Diolinda, esposa do dirigente José Rai
nha Júnior, acaba de ser presa em sua casa, enquan
to trabalhava ao lado de 2 filhos pequenos. Arrancada
a mãe de dentro da sua casa, as crianças foram dei
xadassozinhas, sem ninguém para delas cuidar.

Sr.·Presidente, esse absurdo é obra e arte de al
guém que se intitula Juiz de Direito, mas que de ma
gistrado do nossotempo não tem nada. Não existe o
devido processo legal, os autos não são facilitados
aos advogados, os mandados de prisão são expedi
dos e cumpridos depois de as pessoas serem presas,
o que diminui, cerceia e aniquila o direito de defesa.

Na questão da violência no campo, do embate
entre os proprietários e os movimentos sociais, ne
nhum de nós sairá impune e todos seremos respon
sáveis pelos nossos atos.

Há os que querem paz no campo com justiça e
os que querem paz no campo com cemitério. Nós
queremos paz com justiça e que ela se faça também
nos processos judiciais.

Sr. Presidente, é lamentável que eu tenha de vir
à tribuna cumprir o doloroso ato de dizer que uma ci
dadã brasileira foi arrancada de sua casa e agora 2
crianças menores de idade jazem ali sem que nin
guém tenha sua guarda.

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO VILELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO VILELA (PP - GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para que haja paz no campo, um dos
requisitos fundamentais é realizar a reforma agrária
neste País.

Fiquei extremamente preocupado com a infor
mação divulgada no jornal Folha de S.Paulo de on
tem de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário
gastou em diárias quase o dobro do que investiu em
reforma agrária nos 8· primeiros meses deste ano e
com despesas de locomoção e passagens para funci
onários gastou outro tanto. Enfim, gastou 12 milhões
de reais com diárias edespesas com passagens e 10-
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comoção e apenas 4 milhões de reais com a reforma
agrária em si.

Portanto, deixo registrado o meu protesto e o
meu lamento. Enquanto se gasta 4 milhões com refor
ma agrária, despende-se 12 milhões com diárias,
passagens e locomoção de funcionários. É por isso
que do assentamento de 60 mil famílias, prometido
pelo Governo Federal, neste ano, só se conseguiu
pouco mais de 3 ou 4 mil, e já estamos perto do final
do ano.

Sr. Presidente, fica nosso lamento e nosso pe
sar por essa incoerência de se gastar dinheiro com os
meios e não com a atividade-fim do Ministério do De
senvolvimento Agrário.

Muito obrigado.
A SRA. SELMA SCHONS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. SELMA SCHONS (PT - PRo Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, apresentei a esta Casa
proposição de minha autoria que pretende regula
mentar o direito a férias para os empregados domés
ticos. Com esse projeto de lei, queremos estender a
esses valorosos trabalhadores os mesmos direitos
assegurados na Consolidação das Leis Trabalhistas 
CLT, que prevê férias proporcionais, 30 dias corridos
de repouso, e concessão de férias anuais em até 12
meses subseqüentes ao período de aquisição, com o
agravante de que o empregador fica sujeito à multa
em caso de desobediência à legislação.

Esse projeto de lei supre um vácuo no meio jurí
dico. Apesar de a Constituição estender ao trabalha
dor doméstico o direito a férias anuais, nos mesmos
moldes definidos aos demais trabalhadores, a ausên
cia de regulamentação sobre o tema tem ocasionado
interpretações divergentes nos Tribunais Trabalhis
tas. Em virtude da indefinição legal, ora os tribunais
aplicam as regras apontadas pela CLT, que prevê 30
dias corridos, ora preferem a interpretação da Lei n°
5.859, de 11de dezembro de 1972, que define o pe
ríodo de 20 dias úteis de férias para o empregado do
méstico.

Esperamos corrigir tal situação e garantir a tran
qüilidade do descanso anual, assegurado em lei, aos
profissionais que exercem as mais diversas ativida
des domésticas: a cozinheira; o jardineiro; o mordo
mo; o motorista; a copeira; a governanta; a babá; a ar
rumadeira; a passadeira e outros trabalhadores que

prestam serviço de natureza contínua em nossas re
sidências.

Nessa mesma linha, estamos apoiando a PEC
da minha colega Parlamentar, Deputada Luci Choi
nacki, que prevê a aposentadoria das donas de casa.
Ajudei, no Paraná, a organizar o comitê estadual de
apoio à essa importante proposição e tenho colabora
do com a coleta de assinaturas para a sua aprovação.

Tenho certeza de que os empregados domésti
cos têm aliados nesta Casa e que contarei com o apo
io de meus nobres paresna aprovação de minha pro
posta, porque entendemos ser necessário vencer a
dubiedade jurídica no que se refere ao direito sagrado
e constitucional às férias anuais desta categoria.
Essa discriminação vai acabar.

Muito obrigada.
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, é preciso ressal
tar que as propostas das reformas previdenciária e tri
butária chegaram a esta Casa conduzidas pelos 27
Governadores de Estado.

Com relação à reforma tributária - o que há
anos o Brasil reivindica -, é bom estarmos sintoniza
dos com o desejo do País. Os que hoje criticam a pro
posta do Governo, são os que tiveram oportunidade
de fazê-Ia, e não a realizaram. Evidentemente, a re
forma tributária jamais será a proposta de apenas
uma pessoa, de um partido, de um Governador ou
unicamente de um Presidente. Ela deve refletir neces
sariamente a conjunção das representações políticas
do momento.

A presente reforma tributária está sendo objeto
de vasto debate com os Prefeitos de Capitais, Gover
nadores e bancadas. Mas estamos vendo que o foco
principal está sendo deixado de lado. As pessoas
querem discutir redistribuição de recursos e aumento
das receitas, quer seja dos Municípios, quer seja dos
Estados. E não é esse o espírito da reforma tributária.
Precisamos, acima de tudo, discutir um modelo que
possa simplificar a tributação neste País.

É o que buscamos fazer. Ao reduzir as alíquotas
de ICMS de mais de 40 para no máximo 5, ao tirar tri
butos que hoje são cobrados sobre a folha de paga
mento, estamos indo ao encontro do que precisamos
incentivar: a geração de emprego no País. Ou seja,
não é esse o fórum necessário nem adequado para
discutir de que forma se vai aumentar as receitas de
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Municípios e Estados. A única forma de alavancar as dasua roça de feijão e de arroz? De que forma cobrar
receitas de Estados e Municípios é a economia do Taxa do Lixo num? cidade em que a população se-
Paísvoltar a crescer. Epara que isso ocorra, devemos quer produz lixo, porque não tem renda para isso?
ter um sistema tributário indiscutivelmente mais sim- Como cobrar outras taxas de cidades miseráveis que
pies, mais justo e mais eficiente. É nessa direção que vivem tão-somente do Fundo de Participação dos
estamos trabalhando. Municípios?

Evidentemente, hoje, o Brasil comemora as Portanto, companheiros, precisamos ter cuida-
ações do Governo. Digo isso porque, quando Lula as- do com o que estamos votando agora. Não vamos
sumiu, 1 dólar equivalia aquase 4 reais e hoje amoe- pensar que os avanços desta reforma tributária con-
da é vendida a menos de 3 reais; o Risco Brasil, que templam as pequenas cidades brasileiras; não con-
estava no patamar de 2 mil pontos, hoje alcançou um templam sequer as médias. Não podemos pensar
dos menores indices dos últimos anos. Q País come- que os problemas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
mora tais dados, porque estamos,passo a passo, Grande do Norte, da Paraíbae de outras cidades se-
construindo alicerces firmes para dar novo direciona- rão resolvidos, porque, nesta reforma tributária, a ne-
mentoa este País no que se refere ao desenvolvi- gociação se ateve tão-somente à presença dos Go-
mento econômico e à geração de emprego, que já se vernadores.
refletem na política social do Governo Lula, a partirda Os Estados, sim, foram contemplados e muito.
criaçãodoPrograma Fome Zero e, agora, como lan- Os Municípios, não. Agora mesmo, na negociação
çamento do grande programa para alfabetização de que acabou de ocorrer, São Paulo, por exemplo, abo-
jovens e adultos; que jáse refletem, acima de tudo, na canhou uma fatia do que seria destinado às pequenas
coragem que o GoVerno teve,. junto com os partidos cidades do Brasil. São Paulo, que já não precisa tanto,
da base aliada, de. encaminhar a reforma da Previ- que jáé grande, que já cuida do dinheiro do Brasil in-
dência.àestaCasa, de inseri-Ia na. pauta da. Ordem teim, está tirandorecursosdos Municípios do Nordes-
do Dia e votá-Ia, para o bem e o desenvolvimento do te brasileiro.
País..00 .mesmo modo, a reforma tributária que há Precisamos encontrar uma maneira de contem-
anosapopu!ação reivindica se faz necessária.. piar as pequenas cidades deste País.

Obrigado, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- A
OSR. PAULO MARINHO -Sr. Presidente, peço Presidência convoca as Sras. e os Srs. Deputados

a palávrapela ordem. para que venham ao plenário. Quanto mais cedo al-
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem cançarmos o quorum, mais rápido votaremos.

V.Exa.a palavra. O SR. LEONARDO MONTEIRO-Sr. Presiden-
O SR. PAULO MARINHO (Bloco/PL - MA. Pela te, peço a palaVra pelaordem.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Sras. eSts. Deputados, hoje esta Casa recebe a visita V.Exa. a palavra,
de centenc:\s de Prefeitos, e venho àtribunatambém O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Pela
pelo fato deter sido um deles. Ainda há pouco, con- ordem. Pronuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presi-
versava como Líder do Governo que me dizia que os dente, Sras. e Srs. Deputados, o leste mineiro faz a
Municípios foram contemplados, pois receberam o abertura da sua maior feira empresarial - a
ITR, o Fundo de Desenvolvimento Regional e outras EXPOLESTE2003, que acontece na cidade de 180-
vantagéns na reforma tributária, a CIP, a Taxa do Lixo. vernador Valadares, de 10 a 14 deste mês. A feira foi

Coma autoridade de quem já foi Prefeito de criada como evento paralelo à Exposição Agmpecuá-
uma Cidade dó Nordeste, aproveito a oportunidade ria do Vale do Rio Doce e cresceu tanto que se tornou
para diier aos colegas que essa reforma, de certa for- independente e· multissetórial, abrangendo os seg-
ma, contempla as Prefeituras do Brasil inteiro. Não mentos autornotivo, educação, informática, super-
podemos dar tratamento igual a quem é desigual. Não mercadistae confecções, entre outros. Promovendo o
podernoSpens~r que Umapequena cidade do interior desenvolvirnento da cidade e região, a EXPOLESTE
do. Nord~stetenhaas mesmas condições efacilida- se consolidou corno urna das maiores feiras de Minas
des que têm São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Forta" Gerais.
leza,Rec~e,Deql1e maneira, por exemplo, é possível No ano passado, a EXPOLESTE foi realizada
cobrar.olTR de uma pequena cidade do interior do pela primeira vez na área do UNICENTRO, espaço da
Marahhão,ém que os proprietários rurais sobrevivem Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, recebeu



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) - Rei
tero o apelo aos Deputados para que venham ao ple
nário, a fim de que hajaquorum regimental para vota
ção de emenda constitucional e demais votações.

Aviso ao Plenário que hoje haverá várias vota
ções. Esta sessão deverá ir até as 16h21 min, quando
deveremos convocar imediatamente outra sessão ex
traordinária para concluirmos a votação da reforma
do Sistema Tributário Nacional.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com muita tristeza que venho hoje à tri
buna da Câmara dos Deputados fazer um registro la
mentáve�. No dia 10 de setembro de 2001, às 23h, a
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35 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 480 mil cidade de Campinas recebeu notícia trágica a respei-
em negócios. Este ano, o evento contará com 147 es- to do Prefeito Toninho, Antônio da Costa Santos, que,
tandes, em 6 mil metros quadrados de área coberta, depois de um dia de trabalho de grande esforço na im-
um aumento de 40% em relação à área de 2002. Com plementação do programa do Governo que o elegeu,
isso, os setores da economia são beneficiados, uma a caminho de casa, foi inexplicável e brutalmente as-
vez que os expositores investem em publicidade e sassinado. Tal fato chocou não apenas Campinas,
brindes, o que gera lucro para gráficas, jornais, tevês, mas todo o País.
bufê, recepcionistas, seguranças, bares, hotéis e res- Infelizmente, neste segundo aniversário do as-
taurantes, entre outros. São gerados em média 10 sassinato do Prefeito Toninho, a sociedade continua
empregos temporários em cada estande. A sem qualquer esclarecimento sobre o que na realida-
EXPOLESTE 2003 traz novo ânimo ao setor hoteleiro de ocorreu. Quatro jovens foram presos, logo após o
da cidade, cuja expectativa dos donos de hotéis é de assassinato, e apresentados como culpados. As famí-
crescimento de até 20% nas estadias. lias sofreram terrivelmente. Em seguida, a polícia os

O evento chega à sua sexta edição com várias dispensou e trouxe outras versões. Hoje, o traficante
inovações como a EXPOCASA - mostra de arquite- Wanderson de Paula Lima, o Andinho, responde pelo
tura e decoração, num pavilhão projetado com crime. Porém, a polícia, a família, Roseana Garcia ou
quartos, banheiros, cozinhas, salas, jardins e ou- a filha Marina, os amigos, os companheiros de parti-
tros ambientes; Espaço da Moda com desfile dos do, o Governo Municipal, ninguém tem segurança de
modelos aprovados no concurso Top Model DVE afirmar qual o interesse que tirou a vida do Prefeito.
EXPOLESTE e uma expectativa de público em tor- Isso tem contribuído terrivelmente para a desilusão
no de 40 mil pessoas. da população, já descrente com o poder de apuração

Parabenizo a Associação Comercial de Gover- das polícias e a falta de segurança pública frente à
nador Valadares que, em parceria com a UNIVALE e barbaridade que se vive a cada dia.
apoio da Prefeitura Municipal, realiza essa grande Dessa forma, presto homenagem ao Prefeito
Mostra Empresarial do Leste Mineiro - .orgulho dos Antônio da Costa Santos, Toninho, e a seus familia-
valadarenses. res. Faço um apelo às autoridades policiais no sentido

Desejo sorte e bons negócios aos participantes de que envidem esforços para esclarecer aquele bru-
da 6

a
EXPOLESTE. tal assassinato.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna prestar solidariedade
aos companheiros portuários em greve, que ocorre
em todo o Brasil, com exceção do Porto de Santos,
onde, por negociação, concedeu-se aumento de 17%
aos funcionários.

Estamos realizando várias gestões junto aos
Ministérios do Planejamento e dos Transportes para
resolvermos a situação caótica pela qual estão pas
sando nossos companheiros. Também com o Ministé
rio da Fazenda, que tem responsabilidade de execu
tar o pagamento desses companheiros que buscam
isonomia com o Porto de Santos, que concedeu,
como já disse, aumento de 17% aos funcionários, por
ordem judicial. Solidarizamo-nos não só com os com
panheiros portuários grevistas do Rio de Janeiro, mas
também com os dos outros Estados.
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Sr. Presidente, o nobre Deputado Almir Moura e
eu somos moradores da Zona Oeste do Rio de Janei
ro, mais precisamente de Bangu, onde fica o presídio
de segurança máxima. Hoje, foi assinado acordo de
repasse de 50 milhões de reais destinados à seguran
ça de alguns Estados.

Nossa região é uma das mais populosas e mais
assolapadas do Estado do Rio de Janeiro e necessita
muito de dinheiro para educação e saúde, principal
mente para os hospitais.

Sabemos que esse dinheiro é necessário para a
segurança. Mas se em governos anteriores tivesse
havido investimentos em educação e saúde, não es
taríamos hoje precisando investir em segurança.
Construir muros e mais muros não vai resolver o pro
blema de violência.

Tanto o Deputado Almir Moura como eu, Depu
tado Carlos Santana, somos contrários a esse investi
mento, que poderia ser feito no nosso bairro em edu
cação e saúde. Só vamos combater a violência se in
vestirmos em educação e saúde. Podemos jogar rios
de dinheiro nesse setor, não adianta; temos que ir di
reto à causa daviolência. Hoje, temos má distribuição
de renda e a grande maioria das pessoas está de
sempregada. É aí quetemos·de investir.

Mais uma vez quero deixar bem claro que temos
posição contrária. O povo de Bangu não quer isso, o
povo da Zona Oeste não quer isso, pois é naquela re
gião que está a maiorparte da população da cidade
do Rio de Janeiro. Não queremos investimentos em
segurança,. mas nos hospitais, onde atualmente fal
tam leitos. Algumas escolas da Zona Oeste não têm
professores suficientes para seus alunos. Temos um
péssimo setor de saneamento. À nossa volta, fica a
Vila Kennedy, conjunto habitacional construído no
passado, colado a Bangu, com esgoto a céu aberto.

Repito: somos contra esse dinheiro destinado à
segurança.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SFt RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SFt RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito as
palavras do Deputado Carlos Santana, do Partido dos
Trabalhadores, para dizer que S.Exa. pode colaborar,
sim, com ~ cidade do Rio de Janeiro daqui de Brasília.
Vários projetos da Prefeitura do Rio estão engaveta
dos - talvez .porque somos Oposição - como, por
exemplo, o projeto do banco de desenvolvimento ja-

ponês, referente ao saneamento da Bacia de Jacare
paguá, na região fronteiriça com Bangu. Além disso,
quando da realização dos Jogos Pan-Americanos,
deveremos ter vários investimentos na cidade e,
como o Deputado disse, geração de empregos tam
bém. O Governo Federal pode colaborar com tudo
isso.

Deputado Carlos Santana, o Ministro Agnelo
Queiroz já se colocou à disposição para ajudar na li
beração desse empréstimo para a cidade. Basta uma
assinatura do Ministro Antonio Palocci para que a
Prefeitura do Rio receba aproximadamente 150 mi
lhões de dólares, com carência de 7 anos e juros de
2% ao ano.

Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Carlos
Santana pelo disoursoe tenho certeza de que S.Exa.,
daqui para frente, será um grande defensor - como já
é - da cidade do Rio de Janeiro junto ao Prefeito Cé
sar Maia e ao Governo Federal. Precisamos dessa
união e desse empenho, porque sabemos que S.Exa.
é um Deputado influente dabancada do PI.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Feu
Rosa.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, centenas de Prefeitos que vieram on
tem a Brasília fazer uma justa reivindioação no que
diz respeito à reforma tributária.

Todos os tributaristas gostariam que tivéssemos
um produto simplificado, que o prooesso fosse menos
burocrático. Os que pagam a oontribuição esperam
que, dessa reforma, haja de fato diminuição da carga
tributária. Os empresários querem - e com razão - a
desoneração tanto da exportação dos seus produtos
quanto dos comercializados internamente. A socieda
de espera desta Casa uma reforma que possibilite
distribuição mais justa de tudo aquilo que se paga e
que o Governo arrecada no País.

Quero fazer uma consideração em relação aos
Municípios que estão na ponta da linha e que têm re-
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cebido o ônus maior dessa carga, mormente pelo Go
verno Federal, em alguns casos até pelos Estados.

Os Municípios estão em grandes dificuldades, e
os Prefeitos que vieram a Brasília e os que não pude
ram estar nesta gigantesca mobilização esperam que
possamos, com esta reforma, proporcionar-lhes fatia
um pouco maior do bolo tributário do que aquela que
tradicionalmente recebem. É bem verdade que todos
os Parlamentares estão imbuídos do propósito de
aprovar uma reforma tributária que torne o sistema
mais justo, assim daremos nossa contribuição à soci
edade brasileira. Por isso, creio que as parcelas da
CIDE e do ITR, que estão sendo destinadas aos Mu
nicípios, são da maior importância.

Na reunião de ontem da nossa bancada, eu
dizia que a proposta de 50% do ITR para os Muni
cípios que não se conveniassem e de 100% para
os queaderissem ao convênio poderia ser modifi
cada. Nessa negociação que está sendo travada
neste exato momento e ainda não conclusa, se
dermos o ITR a todos os Municípios brasileiros e,
se possível, também uma fatia da CPMF, que ficará
prorrogada pela proposta, esperamos que os Pre
feitos possam ter melhores condições de arcar
com suas responsabilidades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência pede aos Srs. Parlamentares que perma
neçam em plenário, pois teremos várias votações
nesta tarde.

Tendo sido atingido o quorum regimental, a Pre
sidência vai encerrar a votação. Portanto, os Srs. Par
lamentares que ainda não registraram seu voto no pa
inel eletrônico queiram fazê-lo, pois dentro de poucos
instantes deveremos encerrar esta votação e dar iní
cio a outras.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de fazer uma reclamação à Mesa. Não estou em
obstrução com o PFL. Quero atender à solicitação de
VExa. e registrar meu comparecimento. Os postos
estão dizendo que está autenticado, mas o meu nome
não aparece no painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
registrado o voto de V.Exa.O SR. ROBERTO FREIRE

-----------

- E isso não aconteceu apenas em um dos postos,
mas em vários. Não sei o que está havendo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Peço ao pessoal encarregado do painel eletrônico
que procure o Deputado Roberto Freire para verificar
o problema.

O SR. CLÓVIS FECURV - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CLÓVIS FECURV (PFL - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em re
ferência à matéria publicada hoje no jornal O Globo,
quero me somar ao Sr. Ministro da Educação, Cristo
vam Buarque, que alerta para a necessidade de mais
investimentos na educação básica e de melhores sa
lários para os professores.

Sr. Presidente, quero também expressar minha
preocupação com outra matéria, esta publicada no
Jornal de Brasília e que denuncia que empresários e
políticos estariam fazendo complô na tentativa de de
sestabilizar o Ministro Cristovam Buarque.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

OSR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pro
blema com o painel está resolvido. Foi apenas um en
gano da minha parte.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. vai
encerrar a votação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
encerrar.

O SR. RODRIGO MAIA - O Presidente João
Paulo Cunha disse que estava com pressa de en
cerrar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
Presidente João Paulo Cunha, dentro de poucos ins
tantes, estará nesta Mesa. Então, vou continuar.

--~ ---------- -----------~-----
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O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, sada imediatamente e não daqui a 4 anos ou depois
peço a palavra pela ordem. desta ou daquela trahsação. Se estão preocupados

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem com os contribuintes, está na hora de lutarem por
V Ex P lavra uma tarifa J'usta no transporte coletivo. O cidadão que. a. a ·a .

O SR. WALTER PINHEIRO (PT -8 A. Pela or- ganha aproximadamente um salário mínimo na eco-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nomia informal e não dispõe de vale-transporte é
Sras. e Srs. Deputados, registro a grande manifes- quemmais sofre com o aumento das tarifas, E, senão
tação dos estudantes baianos na luta, principal- pode tomar o ônibus, ou "busu", como chamam os ba-
mente, por conquistar o direito de serem tratados ianos, não pode nem transportar sua mercadoria.
como estudantes em todas as suas andanças, não

Para manter sua atividade .laboral, esse trabalhadorsó no deslocamento para a escola, mas também
para outros lugares. precisa do transporte coletivo. Se, no final de uma jor-

Essa é uma luta antiga. Recordo-me de que, já nada, não apura os 3 reais da passagem de ida e vol-
em 1993, a Câmara Municipal de Salvador travava? ta, não pode retornar ao seu lar.
debate de como se relacionar com os estudantes. E Sr. Presidente, os estudantes dão com essa mo-
interessante que o estudante tenha direito a meia en- bilização clara lição de que é possível discutir benefí-
trada domingono cinema, mas não possa pagar meia cios para os estudantes, problernas da economia do
passagemde ônibuspara ir assistir ao filme. Ou seja, seu Município e aspectos que envolvem a tarifa do
ele só é considerado estudante de segunda a sex- transporte coletivo.
ta-feira,. e nos horários de aula. Muito obrigado.

A logica desse benefício advém exatamente O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
do fato de que o estudante é financiado pelos pais; peço a palavra pela ordem.
não tem trabalho, portanto carece e, em determina- O SR.PAESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
das Vezes, padecéda boa vontade e da disponibili- V. Exa. a palavra.
dade de recursos dos seus pais até para poder se O SR. EDUARDO VALVERDE (PT _ RO. Pela

locomover. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
Sr. Presidente, há um pleito nesta Casa, enca- e Srs. Deputados, venho manifestar-me sobre a ne-

minhado· pelo Deputado Daniel Almeida, no sentido cessidade de o Governo do Estado de Rondônia fazer
de se constituir uma comissão externa para acompa- imediatamente um acordo com o Ministério do Meio
nhar os desdobramentos dessa mobilização. Concla- Ambiente para adequar o plano de zoneamento ambi-
mo todo os Parlamentares, não Só os do Estado da ental do Estado à Medida Provisória n° 2.166, o Códi-
Bahia, a colaborar para que essa negociação acabe go Florestal.
com a desavença hoje existente entre o Poder Público A incompatibilidade existente entre o zonea-
e os estudantes da Capital baiana. mento do Estado e o Código Florestal impede que

É preciso também ressaltara forma muito enge- produtores rurais tenham acesso a crédito no BASA.
nhosa e bem construída como os estudantes opera- Em razão do modelo econômico, pecuário e agrícola
ram na cidade, perrnitindo que o tráfego normal de ve- adotado em Rondônia, houve derrubadas intensas
ículos particulares fluísse, porémbloqueando os mei- em grandes regiões do Estado, com retirada da ca-
os de transporte Coletivos. madaflorestal. O Código Florestal exige que essas

Sr. Presidente, além da identificação do benefí- áreas sejam recuperadas. Para isso, o Ministério do
cio, querem os estudantes uma noVa definição para o Meio Ambiente propõe ao Governo do Estado acordo
valor das tarifas de ônibus, o que interessa não só aos para recuperação, em 30 anos, de 50% da camada
estudantes, mas também a todos os que se locomo- florestal das terras hoje destinadas a agricultura e pe

cuária. O acordo é extremamente interessante para
vem em transporte coletivo. muitos pequenos produtores, porque o refloresta-

Ouvi na sessão de hoje Deputados defenderem mento será financiado; mas, para o grande pecua.ris-
veementemente os contribuintes, alegando que a re- ta, o grande produtor, o gra.nde latifundiário, o acordo
forma tributária pode prejudicá-los. Esses Deputados não interessa, porque tiraria da terra seu valor de pro-
são ligados à estrutura que comanda a cidade de Sal;" priedade e de acúmulo. Por esse motivo, forças con-
vador. Então, nadamelhor do que ajudarem a aliviar o trárias ao acordo têm pressionado o Governo do
contribuinte de uma tarifa que tem de ser desembol- Estado a não firmá-lo.
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Sr. Presidente, apelamos para os pequenos e mi
croprodutores rurais, para os sindicatos dos trabalha
dores rurais e para os Prefeitos que neste momento
estão em Brasília, a fim deque pressionem o Governo
do Estado de Rondônia a aceitar a proposta do Minis
tério do Meio Ambiente. Assim Rondônia voltará à le
galidade, e os pequenos produtores rurais poderão re
ceber o crédito para recuperar a camada florestal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
claro encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

Votaram:
Sim: 14
Não: 321
Abstenção: 1
Total:336

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA DA PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 41, DE 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 - Requerimento De
Retirada da Pauta
Início Votação: 10/09/2003 13:37
Fim Votação: 10/09/200314:47
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 13:03

Resultado da Votação

Sim: 14
Não: 321
Abstenção: 1
Total da Votação: 336
Art. 171
Total Quorum: 337
Obstrução: 19

Orientação

PT -Não
PMDB- Não
PFL - Obstrução
PSDB -Não
PTB- Não
PP-Não
PUPSL- Não
PSB- Não
PPS- Não
PDT - Não

PCdoB-Não
PRONA-Sim
PV-Não
GOv. - Não

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Francisco Rodrigues PFL Obstrução
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Não
Babá PT Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo PT Não
Casara PSDB Não
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Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 7

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
Eduardo Gomes PSDB Não
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Obstrução
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Clóvis Fecury PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
Nice Lobão PFL Obstrução
Paulo Marinho PL PUPSL Não
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não

Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 21

PIAuí

B.·Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
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Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
José Chaves PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Corrêa PP Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Freire PPS Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Givaldo Carimbão PSB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Não
Total Alagoas : 4

SERGIPE

Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Sim
Machado PFL Obstrução
Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSDB Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Nelson Pellegrino PT Não
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia : 16

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Wíllian PSB Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Obstrução
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Ibrahim Abi-Ackel PP Não
Isaías Silvestre PSB Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB 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 Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
lríny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Nilton Baiano PP Não
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Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB 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
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlbs Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Dr. Heleno PP .Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando GonçalvesPTB Não
Fernando Lopes S.Part. Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Josias Ouintal PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Obstrução
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria LuCia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulb Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo WanderJal PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Enéas PRONA Sim
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
I1deu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Obstrução
João Pa.ulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano lica PT Não
Luiz Antonio F1eury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Milton Monti PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PP Não
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Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 51

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Pedro Henry PP Não
Rogério Silva PPS Não
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Não
José Borba PMDB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 19

Setembro de 2003

DISTRITO·FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal : 5

GOIÁS

Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Pedro Chaves PMOB Não
Rubens Otoni PT Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Murilo Zauith PFL Obstrução
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Não
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow PDT Não
Colombo PT Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Não
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Abstenção
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PSDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45691

Orlando Desconsi PT Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Total Rio Grande do Sul: 23

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Excelência,
na forma do art. 160 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a preferência para o requerimento do
Líder do PFL que solicita a votação em globo dos des
taques simples apresentados àPEC 41-B/03.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
requerimento está prejudicado, porque o requeri
mento do PFL tem preferência natural.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Excelência,
na forma do art. 160 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a preferência para o Requerimento
do Líderdo PFL, que solicita a votação em globo dos
destaques simples, com exceção dos relativos às
emendas nOs 167, 240,238, 001,177,295,279,294,
300 e 013, apresentados como suporte para as
emendas aglutinativas nOs 06, 20, 46, 13, 02 e 22, res
pectivamente.

Saladas Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa.a palavra;

OSA. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com meu partido.

OSA. CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa aos Srs. Parlamentares que não
é preciso justificar o voto, pois o voto na próxima vota
ção justificará a anterior.

aSA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

Concedo a. palavra ao nobre Deputado Rodrigo
Maia, para encaminhar a favor.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nosso requerimento de preferência é simples. Pedi
mos a votação em globo de todas as emendas e de
todos os destaques individuais, ressalvados aqueles
que garantam as emendas aglutinativas do Partido da
Frente Liberal. Temos informação do próprio Presi
dente João Paulo Cunha de que haverá decisão dife
rente da que vem ocorrendo nesta Casa desde 1997,
quando o Presidente era o Deputado Luis Eduardo.

Nosso requerimento é no sentido de garantir a
votação de emendas aglutinativas fundamentais. Dou
como exemplo a emenda aglutinativa do Deputado
Júlio Cesar, do PFL, a qual trata das contribuições re
colhidas pelo Governo Federal e não repartidas com
Estados e Municípios.

Sr. Presjdente, consideramos essa emenda
aglutinativa fundamental. Por isso, apresentamos
esse requerimento de preferência para termosa ga
rantia, depois deaprovada a retirada global, ressalva
das as emendas individuais, da votação de todas as
mais de 40 emendas aglutinativas apresentadas por
todos os partidosdesta Casa. Uma reforma dessa im
portância, que modifica de forma substancial a Cons
tituição brasileira, não pode ser aprovada com a des
culpa de que vai ser melhor discutida no Senado. Esta
Casa não pode apenas referendar o que fará o Sena
do na questão tributária. Com essa decisão, perdere
mos o direito dediscutir a reforma tributária profunda
mente e de aprovar um relatório verdadeiro. A inten
ção do Governo de aprovar qualquer parecer na Câ
mara dos Deputados, onde existe uma discussão
mais difícil por haver grande diversidade de opiniões,
não atingeo interesse da preservação dademocracia
e principalmente do contribuinte, que, aliás, em ne
nhum momento foi ouvido. O contribuinte brasileiro já
paga carga tributária. perto de 40% do PIB, carga tri
butária que aumentou este ano com a.aprovação da
Medida Provisória n° 107,editada pelo Gqverno Lula.

Portanto, Sr. Presidente, queremos aê.provação
desse pedido de preferência para que seja garantido
a todos os partidos, e não. apenas :ao PFL, o direito
democrático de discuti r e votar as emendas aglutinati
vas apresentadas à reforma tributáriFl, as quais foram
apresentadas porque nesses pontos não há consen
so. Precisamos avançar muito, principa.lmente na
questão do contribuinte, que, infelizmente, foi esque
cido pelo Presidente Lula, por sua base epela maioria
dos Governadores, que preferiram;negociar na ma
drugada e não de dia. Ficaram de fora apenas 4 Go
vernadores: o de São Paulo, o do Pará e 2 do PFL,
João Alves e Paulo Souto. Aproveito a oportunidade
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para fazer referência à conduta firme que tiveram de
não negociar às 2 h. Não havia como melhorar o texto
àquela hora.

Sr. Presidente, esperamos que nossas emen
das aglutinativas sejam votadas para termos o direito
modificar o parecer, que é muito ruim para o contribu
inte brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana,
para encaminhar contra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero dizer ao Plenário e ao orador do PFL
que me antecedeu que, de fato, não há diferença na
forma como vamos fazer a votação. Na verdade, há
uma diferença de opinião sobre qual seria a melhor
forma de fazer uma reforma tributária no País. O PFL
tem tido dificuldades para se conformar com a idéia
de estarmos votando a reforma tributária porque o
Governo constituiu uma opinião majoritária de forma
democrática nesta Casa e, com isso, estarmos aper
feiçoando a estrutura tributária do País. Essa reforma
não é perfeita, mas é um grande passo para consoli
dar um sistema tributário mais justo e melhor do que
aquele que temos hoje.

Por isso, nosso partido vota contra esse requeri
mento do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência, antes de votar simbolicamente o requeri
mento de preferência, informa que há sobre a mesa
requerimento de votação nominal do requerimento de
preferência do PFL, uma vez não transcorrido o in
terstício de 1 hora estabelecido pelo Regimento Inter
no entre votações nominais:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Excelên
cia, nos termos do art. 185, § 4° do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que seja concedida a ve
rificação de votação do requerimento de preferência
que solicita a votação em globo dos destaques sim
pies, exceto os de nOs 167, 240, 238, 001, 177, 295,
279, 294, 300 e 013, apresentados como suporte
para as emendas aglutinativas nOs 06, 20, 46, 13, 02 e
22, respectivamente.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Moroni Torgan, Vice-Líder do PFL.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
encaminhamento em requerimento de votação nomi
nal?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado Professor Luizinho, trata-se de outro requeri
mento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento. Concedo a palavra ao nobre
Deputado Moroni Torgan, para encaminhar a favor.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, inicialmente, informo à Liderança do Governo
que no interstício de 1 hora não se pode solicitar veri
ficação de quorum.

Sr. Presidente, se muitos têm receio de se posi
cionar em relação à reforma tributária, nós, ao contrá
rio, estamos nos posicionando publicamente contrári
os à reforma tributária e buscando meios que a me
lhorem.

Na verdade, as emendas aglutinativas por nós
propostas são uma tentativa de minimizar o efeito de
vastador dessa reforma tributária na carga já alta de
impostos que paga o povo brasileiro.

Vejo muitos afirmarem aqui que estamos votan
do pelo Brasil, que esta reforma há muito tempo deve
ria ter sido feita. Será que votar pelo Brasil é meter a
mão no bolso do cidadão brasileiro? Estamos votan
do pelo Brasil, mas contra os brasileiros. Prefiro votar
a favor dos brasileiros.

Na verdade, Sr. Presidente, nosso povo é que
está sendo castigado nessa reforma. Concordo com
aquele comercial do PSB que diz que a maior fatia do
Orçamento público brasileiro está indo para o sistema
financeiro internacional. Realmente, é o que estamos
vendo. Por isso, estamos fazendo um apelo para que
votemos nominalmente essas emendas. Temos de
mostrar a nossa cara, o nosso posicionamento. Mui
tos Deputados não teriam dificuldade de expressar
sua convicção. Tenho posição totalmente contrária a
esta reforma tributária. Meu partido também tem posi
ção totalmente contrária. E não temos nenhum receio
de expressar individualmente nosso voto. Portanto,
quem tem posição favorável a esses aspectos da re-

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



o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento de preferência.

O SR. RODRIGO MAIA - Não foi, não, Sr. Presi
dente. Os Deputados estão pedindo orientação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _. Já
foi feita a orientação a favor. Não vou discutir com
VExa. V.Exa.vá dialogar com a Presidência.

O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra~

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com a bancada na votação anterior.

O SR. JOSÊ IVO SARTORI (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei coma bancada do PMDB.

O SR.SARAIVAFELlPE (PMDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei "não", de acordo com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Informo aos Srs. Parlameritaresque não precisam re
gistrar seus votos. Na votação seguinte justificaremos
a primeira.

O SR. PRESIDENTE. (Inocêncio Oliveira) - Re
querimento sobre a Mesa.

Sr. Presidente, requeiro, nos termos dos arts.
160 ele 162, XIV, do RICD, preferência para votação
do Requerimento de Votação em Globo dos desta
ques simples apresentados; à PEC n° 41 , de 2003, ex
cetuadosaqueles referentes às Emendas CE" (CE
quer dizer Comissão Especial) "de números: 60-CE;
61-CE; 101-CE; 133-CE; 165-CE; 169-CE; 174-CE;
187-CE; 204-CE; 233-CE; 241-CE; 269-CE; 279-CE;
319-CE; 346-CE; 350-CE; 359-CE; 384-CE; 391-CE;
399-CE; 406-CE; 455-CE.

Sala dasSessões, . - Eduardo Campos, Uder
do PSB; Roberto Jefferson, Líder do PTB; Neiva
Moreira, LíderdoPDT;Marcelo Ortiz, Vice-Líder do
PV ; Miguel de Souza, VicecLíder do Bloco Parla
mentar PUPSL; Nelson Ptoença, Vice-Líder do PPS;
José Eduardo Cardozo, Vice-Líder do PT; Profes
sor Luizinho, Vice-Líder do Governo; Nelson Pelle
grino, Líder do PI; Pedro Henry, Líder do PP; Euní
cio OliveIra, Líder do PMDB.
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forma tributária, acredito que não teria problema al- O SR.RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
gum em expressar nominalmente seu voto a todo o palavra para orientar a bancada.
Brasil: estou votando a favor do País, mas metendo a O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Já
mão no bolso do brasileiro. É isso que se está fazen- foi orientada. Não existe orientação para esta maté-
do. Os discursos ficam bonitos: a favor do Brasil, para ria.
pagar o FMI, para obter superávit primário, para fazer
aquilo que o Partido Socialista Brasileiro já apresen
tou ná televisão, ou seja, que a maior parte do boloor·
çamentário vai para oFMI. E VExas.acham que es
tão tirando de onde? De outro canto? Não. Os ban
queiros.do nosso País estão muito felizes, obrigado,
com os exorbitantes lucros. E o Governo está tirando
dinheiro do povo por meio de aumento de impostos,
quevão mexer no seubolso.

Agora, votar a favor do Brasil é garantir o dinhei
ro do FMI.e meter a mão no bolso do povo, favor que
os brasileiros não querem. Nenhum cidadão quer
esse favor. Por favor, não façam esse favor ao FMI.

Muito obrigádo, Sr. Presidente.
O· 8R.JOSÊ IVO SARTORI - Sr. Presidente,

peço a. paJavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. apâlavra.
OS~.·JOSÊIVO SARTORI (PMDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, Votei com b PMDB.

O SR. RODRIGOMAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pára orientar a bancada.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
há orient~çãodebancada,nobre Deputado.

O SR. RQDRIGO MAIA - Sr. Presidente, quero
orientar minha bancada.

OSR.PBESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
há orientação de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o reflQeril11êntRque deseja votação nominal
antesdointers~íciode1 hora.

OSRPRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Parlamentares q~e .. o aprovam permaneçam
como se acham; os que são contrários levantem o
braço. (Pausa;)

REJEITADO.
aSR. PRESIDENTE (InocênCio Oliveira) - Em

votaçã() b requElrimento do Líder do PFL de preferên
cia para votação dos destaques simples, com exce
ção dos já norninados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.



45694 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a
matéria.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o De
putado Arnaldo Faria de Sá me cedeu o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra a VExa.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
são muitas as ressalvas do requerimento do Governo,
mas certamente elas se referem àqueles pontos que
garantem o acordo para atender a alguns Estados, à
base do Governo e a alguns partidos.

A aprovação desse requerimento significa que
mais uma vez o Governo do PT prejudicará o contri
buinte brasileiro. Não há nada nesse acordo que ga
ranta desoneração da carga tributária do contribuinte.
Tanto se discute a desoneração das exportações e de
outras coisas, mas jamais a desoneração do contribu
inte; onerar e a palavra mais usada pelo Governo do
Partido dos Trabalhadores.

Querem onerar cada vez mais a população bra
sileira, que não mais agüenta pagar impostos. É isso
que significa aprovar esse requerimento, ou seja,
aprovaremos um acordo que, em linhas gerais, mais
uma vez atenderá aos interesses do Fundo Monetário
Internacional, como já disse o Deputado Moroni Tor
gano

Haverá aumento do superávit fiscal para quê?
Para garantir que o Brasil tem todas as condições de
pagar o serviço da sua dívida. Dane-se o povo brasile
iro. O que interessa é aumentar cada vez mais o supe
rávit fiscal, a ganância dos banqueiros internacionais.
Jamais houve política como essa. O Governo anterior
tinha política de superávit fiscal, mas não de 4,25%.

A gana do Governo Federal prejudica a popula
ção e aumenta o desemprego. O candidato do PT pro
meteu na campanha eleitoral 10 milhões de empre
gos. Temos de revisar essa promessa. O Presidente
Lula já deve 11 milhões de empregos à população
brasileira, porque, alem de não criar os 10 milhões
prometidos, criou 1 milhão de desempregados no
Brasil só nos primeiros meses do seu Governo.

Essa política econômica nefasta paralisou a
economia brasileira. O crescimento este ano não será
nem de 1%. A economia precisa crescer mais de 4%
para que possamos incluir brasileiros no mercado de
trabalho.

Sr. Presidente, o PFL é contra o requerimento
da base do Governo porque apenas atende aos inte
resses de alguns Estados e, principalmente, aos do

Governo Federal, que precisa aumentar de todas as
formas o poder central - política centralizadora da
Esquerda- e atender, de forma inacreditável, aos in
teresses do Fundo Monetário Internacional, sempre
tão criticados pelo Partido dos Trabalhadores.

O PFL, de forma clara, pede ao Plenário a rejei
ção dessa preferência, a fim de que possamos votar a
emenda global, ressalvados os destaques, apresen
tada pelo nosso partido. Tal medida nos dará, nesta
tarde, oportunidade de defender o contribuinte brasi
leiro, as Prefeituras do País, em situação falimentar,
pela falta de recursos do Fundo de Participação dos
Municípios, que caiu muito graças à política econômi
ca do Presidente da República.

Sr. Presidente, a rejeição desse requerimento
garantirá ao· Plenário maior discussão de cada uma
das emendas aglutinativas apresentadas pelo Partido
da Frente Liberal e por outros partidos, como disse,
para votar de forma clara, o que demonstrará quem
está a favor do contribuinte brasileiro ou e quem está
a favor da centralização do poder na mão do Governo
central, contra o povo brasileiro.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou retirando meu requerimento de preferência, por
que tenho outro que será votado em seguida. Retiro
também o que exclui o conjunto de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência retira, então, este requerimento de V
Exa. e o outro, cujo teor é o seguinte:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 162,
XIV do RICO, requerimento de votação em globo dos
Destaques Simples, apresentados à PEC n° 41, de
2003, excetuados aqúeles referentes às Emen
das-CE de nOs: 60-CE; 61-CE; 101-CE; 133-CE;
165-CE; 169-CE; 174-CE; 187-CE; 204-CE; 233-CE;
241-CE; 269-CE; 279-CE; 319-CE; 346-CE; 350-CE;
359-CE; 384-CE; 391-CE; 399-CE; 406-CE; 455-CE.

Sala das Sessões, .- Eduardo Campos, Líder
do PSB; Roberto Jefferson, Líder do PTB; Neiva
Moreira, Líder do POT; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do
PV ; Miguel de Souza, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PUPSL; Nelson Proença, Vice-Líder do PPS;
José Eduardo Cardozo, Vice-Líder do PT; Profes
sor Luizinho, Vice-Líder do Governo; Nelson Pelle
grino, Líder do PT; Pedro Henry, Líder do PP; Euní
cio Oliveira, Líder do PMOB.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
querimento sobre a Mesa:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Excelência,
na forma do art. 160 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a preferência para o requerimento do
Líder do PFL que solicita a votação em globo dos des
taques simples, com exceção dos destaques simples
referentes às Emendas de números 001 e 177.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento. Concedo a palavra ao nobre
Deputado Moroni Torgan, para encaminhar.

O SR. MORONI TORGAN (PFL- CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, sinto-me muito à vontade para falar sobre
este requerimento, porque embasa a possibilidade de
uma divisão mais. eqüitativa do bolo orçamentário.
Depois de sua votação, dará os meios de que os Pre
feitos precisam para não serem tão dependentes do
Poder Central.

Sinto-me muito a cavaleiro para falar sobre o re
querimento porque, por mais que eu quisesse ter Pre
feitos a.poiando minha candidatura, não tive nenhum,
e fui o segundo mais votado do Ceará. Mas não posso
admitir qUe essa centralização orçamentária crie de
pendência de Municípios e Estados à União. Esse é
um princípioantidemocrático que devemos combater
continuamente..Numa democracia, é importante o
equilíbrio entre Poderes.

Se existe a divisão do ônus administrativo da
Administração Pública, deve existir também a do bô
nus, de forma a levar a uma administração correta,
adequada e produtiva e a evitar que Prefeitos e Go
vernadoresvenham a Brasília de pires nas mãos pe
dir recursos e escutar aquela velha barganha política:
"Está bem, você está pedindo para mim, mas quero
fazer um pedido também, para o Deputado que está
vinculado a você vote de acordo como que nós que
remos". Esse é o ponto fundamental em que a demo
cracia fica comprometida.

MuitosDeputados estão vinculados a Prefeitos.
A partir do· momento em que o Prefeito vira depen
dente orçamentário do Poder Central, ele pressiona o
Deputado a agir de acordo com a vontade do Palácio
do Planalto, sugerindo-lhe que diga: olhe, o meu ser
viço eu fiz; aqueles que apóio estão aí, apoiando o
Governo Federal. Isso não favorece a democracia e
gera o totalitarismo orçamentário, que não é benéfico
para opovo.

Se os Poderes nos âmbitos Municipal e Esta
dual não têm a independência de que precisam
para exercer livremente seus mandatos, sem dúvi
da nenhuma, vamos ter um problema. O poder de
fiscalização do povo vai ficar comprometido, o Po
der Central vai poder tudo e os outros Poderes têm
de vir a reboque.

Faço este alerta: isso é muito perigoso para o
processo democrático. Temos de deixar a indepen
dência prevalecer. A geração de dependência que
vejo nesse procedimento inserido na reforma tributá
ria é problema gravíssimo, que temos de combater.

O requerimento que ora defendo permite certa
independência, ou pelo menos minimiza a depen
dência que os Prefeitos possam vir a ter do Poder
Central. Por essa razão, peço a todos os Deputados
que, pelo equilíbrio democrático, votem a favor do
requerimento.

Muito obrigado.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL- RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 192, §
2°, do Regimento Interno, estabelece:

"Art. 192 .
§ 2° Ressalvado o disposto no pará

grafo anterior, cada Líder poderá manifes
tar-se para orientar sua bancada, ou indicar
Deputado para fazê-lo em nome da lideran
ça, pelo tempo não excedente a um minuto".

Sr. Presidente, gostaria de garantir a orienta
ção de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
V.Exa. dispõe de 1 minuto para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Maia,
para orientar a bancada.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
apresentamos este requerimento, fundamental, que
deixa claro quem está a favor e contra os Prefeitos na
Câmara dos Deputados.

Vou explicar o requerimento, como fez o Depu
tado Moroni Torgan. Ele derruba todas as emendas
individuais, ressalvada a do Deputado Júlio Cesar,
que faz das contribuições a mesma partilha dos im
postos para Municípios e Estados.



"Sr. Presidente, requeiro, nos termos
dos arts. 160 clc 162, XIV, do RICD, prefe
rência para votação do Requerimento de
Votação em Globo dos Destaques Simples
apresentados à PEC n° 41, de 2003, excetu
ados aqueles referentes às Emendas-CE de
números: 101-CE; 169-CE; 204-CE; 233-CE;
241-CE; 279-CE; 384-CE; 391-CE; e
406-CE.

Sala das Sessões, . - Professor Luizinho,
Vice-Líder do Governo; Osmar Serraglio, Vice-Líder
do PMDB; Celso Russomano, Vice-Líder do PP; Pa
ulo Rocha, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de
Sá para encaminhar a matéria. S.Exa. dispõe de 5 mi
nutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o objetivo desse requerimento é, na
verdade, impedir a votação de várias emendas agluti
nativas que poderiam tentar minimizar o que já foi vo
tado no texto global.

Quando pedimos preferência para votação em
globo, estamos, na verdade, descartando a votação

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
é, neste instante, porque VExa. não está aqui em
cima para verificar quantos votaram. VExa. precisa
respeitar os colegas para ser respeitado. Não aceito
lições de V.Exa. em campo nenhum. Pronto, acabou.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - VExa. está
servindo ao Governo, mas não precisa exagerar.

O SR. DELEY - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. O SR. DELEY (PV-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:
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Gostaria que cada partido declarasse seu posi- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Eu tenho au-
cionamento. Há muitos Prefeitos aguardando ansio- toridade...
sos esta votação. O Governo Lula colocou em situa- (O microfone é desligado.)
ção falimentar muitas Prefeituras, principalmente as O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
que dependem do Fundo de Participação dos Municí- tem autoridade nenhuma, porque V.Exa. não está
pios, porque, com a queda da atividade econômica, a aqui em cima para verificar. V.Exa. seja mais sério, no
arrecadação caiu, em alguns casos, quase 40%. desempenho do seu mandato.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL encaminha a fa- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sério eu
vor do requerimento e espera que todos os partidos sou.
expressem sua posição de forma clara e objetiva:
quem votar a favor do requerimento estará a favor dos
Prefeitos; quem estiver contra os Prefeitos votará con
tra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Algum Líder ainda quer orientar a bancada? (Pausa.)
Não.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não entendo como V.Exa. anuncia rejeição como re
sultado para este caso. VExa. viu nitidamente que
apenas 8 Deputados levantaram a mão, a maioria fi
cou parada.

Não houve orientação de bancada. Não sei
como votaram os partidos. Quando V Exa. está na
Presidência - ou qualquer outro Parlamentar - é evi
dente que, se os partidos do Governo orientarem a fa
vor, VExa. decide a favor. Agora, neste caso, não hou
ve orientação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
apoiado, nobre Deputado. Não aceito as insinuações
de V.Exa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - V.Exa. não
aceita, mas deixo registrado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExa. não tem autoridade.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Tenho auto
ridade, sim, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
tem autoridade nenhuma, porque VExa...



VI - ENCERRAMENTO

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

AMAZONAS

Carlos Souza PLPUPSL
Total de Amazonas: 1

A sessão deve ser encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nes

te caso, VExa; tem razão. Vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

PARÁ

Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PLPUPSL
Wladimir Costa PMDB
Total de Pará: 6
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de uma série de emendas que poderiam corrigir dis- ser pagos até o final do ano? Certamente, muito mais
torções já sacramentadas no texto global. do que esse total pago até agora, que já inviabiliza

Na semana passada, quando da votação, aler- qualquer condição de retomada do crescimento e de
tamos que aquela emenda permitiria, independente- melhoria do nível de emprego, que é o grande proble-
mente de lei complementar municipal, de lei que a de- ma, a grande chaga social que vivemos no momento.
finisse ordinariamente, á cobrança daTaxa de Limpe- Se os indivíduos tiverem empregos não há necessi-
za Pública eda Taxa de Iluminação Pública emtodas dade de programas como o Fome Zero, cesta básica
as cidades. O objetivo, inclusive, é superar algumas ou recolocação de empregos. O emprego dá possibili-
divergências jurídicas em relação a essa cobrança dadede apessoasozinha, semfavor algum, sem ne-
junto ao Supremo Tribunal Federal. Também alertei, nhum tipo de assistencialismo, sustentar-se e não fi-
no momento da vota.ção, que, no texto constitucional car dependendo de Prefeitos, Governadores ou pro-
atual, é de competência exclusiva da União a cobran- gramas do Governo Federal.
ça de pedágios nas rodovias federais, e dos Estados, Portanto, Sr. Presidente, para que possamos
nas rodovias estaduais. Isso está sendosuprimido do buscar votações complementares que minimizem
texto na Çlmenda apresentada. aquilo que já foi votado, encaminho contra o requeri-

Ainda no finalde sema.na um dos jornais de São mento.
Paulo dizia que com o texto votado permitir-se-ia a O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-
volta do chamado selo-pedágio. Chamo a atenção: é te, peço a palavra para umaquestão de ordem.
pior ainda! Pode ocorrer a prívatização dospedágios. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Essas emendasaglutinativas devem ser apreci- VExa. a palavra.
adaspor •esta Casa,. porque poderão corrigir várias O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
distorções conticlas no texto básico. O objetivo final é Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
dar cel.eridade à votação para que essa matéria pos- sidente, a sessão já ter:n o prazo expirado. Em que
sa ir rapidamenteao Senado e, lá chegando, serfatia- pese V Exa. não aceitar nenhuma intervenção da
da, e apenas a CPMF e a DRU serem aprovadas. Oposição, tenho o dever de registrar que passou o

Se a CPMF não for votadaantes do final domês, tempo da sessão, sem que VExa:. a tenha prorrogado.
não poderá ter sua cobrança retomada a partir de 10

de janeiro de 2004 no patamar de 0,38%, porque a
emenda vigente atualmente reduz esse perc~ntual

para 0,08%. E se a DRU não for aprovada, vai valer a
definição orçamentária de aplicação maior de recur
sosem saúde,. educação e segurança. Mas o que
quero Governo? Continuar com a DRU, para que cer
ca de 20% do Orçamento seja aplicado aseu bel-pra
zer e não naquelas·necessidades básicas da popula
ção brasileira.

Pior ainda, Sr. Presidente: com a DRU, 20% do
total das receitas não vão para o Fundo de Participa
ção dos Estados nem para o Fundo de Participação
dos Municípios, trazendo prejuízo substancial a esses
entes da Federação. Essa certamente é a razão pela
qual muitos Prefeitos e Governadores estão dizendo
que a reforma tributária não os atenderá e deixará,
sem dúvida nenhuma, a situação muito difícil.

Além disso, a reforma não é neutra, como ten
tam apresentá"la. Ela implicará aumento da carga tri
butária. E quem vai pagar mais tributos são os cida
dãos' os contribuintes, aqueles que já pagam e que
estão sendo onerados a pretexto de simplesmente se
corrigir umadistorção que, só neste ano, já levou cer
ca de 85 milhões em pagamento dejuros - isso, até o
meio do ano! Qual será o total de juros que deverão
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RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Total de Rondônia: 2

TOCANTINS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PLPUPSL
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 3

Setembro de 2003

Darci Coelho PFL
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Gastão Vieira PMDB
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PLPUPSL
Pedro Novais PMDB
Total de Maranhão: 5

CEARÁ
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 6

PIAuí

Marcelo Castro PMDB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Marcondes Gadelha PTB
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 5

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Guilherme Menezes PT
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
Severiano Alves PDT
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Cleuber Carneiro PFL
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais :7

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Marcelino Fraga PMDB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Bernardo Ariston PMDB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Eduardo Cunha PMDB
João Mendes de Jesus PSLPLlPSL
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Paulo Baltazar PSB
RobertoJeffe~on PTB
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB

- ------------ ----------------- -----~------ ------------- --------
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Cláudio Magrão PPS
Dimas Ramalho PPS
Dr. Pinotti PMDB
Gilberto Nascimento PMDB
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Teima de Souza PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo:15

MATO GROSSO

Rogério Silva PPS
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS
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RIO GRANDE DO SUL

Júlio Redecker PSDB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Total de Rio Grande do Sul 4

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 2

PARÁ

Vic Pires Franco PFL
Total de Pará: 1

Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PTB
Ronaldo Caiado PFL
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
André Zacharow PDT
Chico da Princesa PLPUPSL
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Takayama PMDB
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
Jorge Boeira PT
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 3

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 1

TOCANTINS

Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Leônidas Cristino PPS
Total de Ceará: 1

PIAuí

Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PSB
MúcioSá PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4
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PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Raul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Lyra PTB
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Jackson Barreto PTB
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PLPUPSL
Herculano Anghinetti PP
Total de Minas Gerais: 5

EspíRITO SANTO

Neucimar Fraga PLPUPSL
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Fernando Gabeira PT
Itamar Serpa PSDB
Total de Rio de Janeiro: 2

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Delfim Netto PP
Gilberto Kassab PFL
Jamil Murad PCdoB
João Herrmann Neto PPS
Medeiros PLPUPSL
Ricardo Izar PTB
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo:11

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

João Campos PSDB
Neyde Aparecida PT
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Zonta PP
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 10, às 15h30min, com a
seguinte
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ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191,1, do Regimento Interno)

Continuação da Votação
1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 41-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n.o 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 admissibilida
de, com emendas, contra os votos dos de
putados Eduardo Paes e Mendonça Prado
(Relator: Deputado Osmar Serraglio); e da
Comissão Especial pela admissibilidade das
emendas apresentadas, exceto as de nas
115 e 182 e, no mérito, pela aprovação das
de nas 18,129,135,1613,171,216,226,385
e 434; pela aprovação parcial das de nas 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,

168,1139,174,178,179,180,195,204,206,
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,~71,376,380,381,382,383,391,
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 na 464, de 2001,
apensada; com substitutivo; e pela inadmis
sibilidade da.s emendas densa 115 e 182; e
pela rejeição das demais emendas apresen
tadas e da Proposta de Emenda à Constitui
ção n;o 13, de 2003, apensada, contra os
votos dos deputados Antônio Carlos.Maga
lhães Neto, Gerson· Gabrielli, José Roberto
Arruda, .Machado, Mussa Demes, Pauder
ney Avelil1O, Antonio· Cambraia, .Júlio Se
meghini, Walter Feldman, AniV~tldo Vale e
Eduardo Paes. (Relator: Dep. Vir~lílio Guima
rães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nas. 464·A, de 2001
e 13, de 2003.

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 27
minutos.)

Ata da 1788 Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 10 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha,
Presidente; Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

ÀS 15 HORAS E 31 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

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

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PLPLlPSL
FRANCISCO RODRIGUES PFL

LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
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EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCOPFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 17

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PLPLlPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHiLES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTS
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDONIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondonia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PLPLlPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PLPUPSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEiRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 18

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PLPUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB

Setembro de 2003

---------- - -------- - --------------~---- ---- --~------------
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JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO·PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉGERARDO PMDB
Total de Ceará: 21

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PLPUPSL
MAURíCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAULJUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoS
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL PU PSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL



45704 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
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
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO P PS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB
CARLOS MOTA PL PU PSL
CARLOS WILLlAN PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB

EDMAR MOREIRA PLPLlPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU P PS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PLPLlPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LlNCOLN PORTELA PLPUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 49

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT

JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
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ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA. PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DR. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAI R BOLSONARO PTB
JANDIHA FEGHALI PCdeB
JOÃOMENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITTAR 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
MARIA LUCIA PMDB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB

PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
RENATOCOZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGÓ MAIA PFL
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SÊSSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total· de Riodé Janeiro: 44

SÃO PAULO

ALDO REBELO PCdeB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DR. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO.DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB

MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT

MEDEIROS PLPUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PLPUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSORIRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSORLUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
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SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAI Ê COBRA PSDB
Total de São Paulo: 62

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ RAJÃO PSDB
MANINHA PT
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
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PLPUPSL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
COLOMBO PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PLPUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PLPUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB

PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 27

SANTA CATARINA

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

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PREITO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
EUSEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSE IVO SARTORI PMDB
JÚLIO HEDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYXLORENZONI PFL
ORLANDO DESCONS IPT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 27

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 466 Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

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

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

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Soli

cito a todos os Srs. Parlamentares presentes nas de
mais dependências da Casa que venham ao plenário
registrar suas presenças, para que, após atingido o
quorum regimental, possamos dar início às votações
da reforma do Sistema Tributário Nacional.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
estava inscrito para usar da palavra no Grande Expe
diente na sessão ordinária desta tarde. Tinha informa
ções importantes para passar para o Plenário. Como
aquela sessão .não será mais realizada, solicito a
VExa. que me conceda a palavra, enquanto não se
inicia a Ordem do Dia, em função do quorum regi
mental, pelo menos por 5 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
conceder a palavra a V.Exa. por 5 minutos.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. President1e, solicito a
VExa. que determine o encerramento dos trabalhos
das Comissões.

O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado, a Presidência já determinou o encerra
mento de todos os trabalhos.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Ordem do
Dia não começou ainda e as Comissões só devem
encerrar seus trabalhos com o início da Ordem do
Dia.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
sessão é extraordinária e já estamos na Ordem· do
Dia, Deputado.

O SR. RODRIGO MAIA - As Comissões encer
rarão seus trabalhos quando o quorum for atingido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado, esta sessão é diferenteda outra, pois começa
com a Ordem do Dia. Agora, regimentalmente, ela só
pode ser iniciada quando atingirmos o quorum. Na
verdade, não há um período para Breves Comunica
ções. Criamos esse período até que o quorum seja
atingido, para que o plenário não fique paralisado e
com o painel desligado.

Esta Presidência vai determinar que as Comis
sões encerrem seus trabalhos para que possamos
iniciar a Ordem do Dia o mais rapidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se às

IV - BREVESCOMUNICAÇÓES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pauderney
Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, trago hoje a este plenário algumas informações
a respeito do Orçamento da União, versão 2004.

Alguns problemas graves nesse Orçamento po
deriam ser sanados caso o Presidente da República,
de acordo com o art. 166, § 5°, da Constituição Fede
ral, enviasse mensagem ao Congresso Nacional com
a intenção de alterá-lo. É certo também que poderá
fazê-lo até a votação do relatório preliminar na Comis
são Mista de Orçamento.

Por que alterar a peça orçamentária, Sr. Presi
dente? São 9,5 bilhões de reais sem fonte assegura
da. Desses 9,5 bilhões de reais, 1,7 bilhão referem-se
aos repasses do Fundo de Desenvolvimento Regio
nal alocados numa rubrica financeira; outro se refere
à repartição da CIDE: 1,7 bilhão de reais não aloca
dos para Estados e Municípios.

Para o Fundo de Compensação da Desonera
ção das Exportações, que até 2002 e 2003 tinha alo
cado quase 6 bilhões de reais no Orçamento da
União, o Orçamento de 2004 não prevê dotação orça
mentária do Tesouro Nacional. Há tão-somente a pre
visão de 2,1 bilhões de repasse para o IPI/Exporta
ção.

Portanto, os 8 bilhões de reais que o Governo
havia se comprometido a repassar aos Governadores
a título de compensação dessas exportações não es
tão contemplados no Orçamento da União do próxi-

mo ano, bem como aqueles 200 milhões de reais do
Fundo do Distrito Federal, por erro de avaliação.

Se adicionarmos os 3 bilhões e meio de reais do
Fundo de Combate à Pobreza, transferido para o
Orçamento da Saúde, serão 13 bilhões de reais. Se
retirarmos esses 3 bilhões e meio de reais, porque o
Governo ousou vetar artigo da LDO que previa a ex
clusão do serviço da dívida do Ministério da Saúde,
encargos previdenciários com inativos e o Fundo de
Combate à Pobreza, na verdade, este Governo vetou
o Fundo de Combate à Pobreza na LDO. Transferiu 3
bilhões e meio de reais do Fundo de Combate à Po
breza para o Ministério da Saúde para compor o
Orçamento, que, segundo a Emenda Constitucional
n° 29, precisa fechar com 32 bilhões de reais. O Go
verno compôs o Orçamento com verbas do Fundo de
Combate à Pobreza.

Trata-se de medida lamentável, sob todos os as
pectos. Não entendemos como este Governo, que
tem como símbolo os programas sociais, subtrai re
cursos antes destinados ao combate à pobreza.

Se, por um lado, não há previsão orçamentária
para reajuste do salário mínimo, também não há pre
visão orçamentária para reajustar os salários dos ser
vidores públicos - caso haja algum reajuste, não será
superior a 1%, como se fez no ano em curso.

Sr. Presidente, essa realidade salta aos olhos.
No entanto, mais grave ainda é que o PIB para 2004,
inicialmente projetado para 3% em relação ao PIB
deste ano, segundo o próprio IBGE, crescerá apenas
0,5%, resultado da queda do rendimento médio do
trabalhador brasileiro, o que passaremos a abordar
agora, para conhecimento deste Plenário e da socie
dade brasileira.

Em janeiro de 2002, o salário médio do brasilei
ro era de 993 reais; em janeiro de 2003, 900 reais. Em
fevereiro de 2002, 923 reais; em fevereiro deste ano,
878 reais. Em junho de 2002, o salário médio do brasi~

leiro era de 1 mil e 018 reais; em junho de 2003, está
em 841 reais, apontando uma queda de 17%. Isso
significa o empobrecimento dos brasileiros, em fun
ção dessa rigorosa política e do não-crescimento da
economia do País. Colhemos esse estudo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Além
desse, temos também números do IPEA e de outros
institutos.

Era esta a comunicação que faria se estivésse
mos no Grande Expediente, mas prometo que em
breve trarei novas informações, para esclarecimento
do Congresso Nacional.



A extensão da Adutora do Salgueiro até a comu
nidade de Campinhos irá beneficiar centenas de pes
soas e seráum grande passo para o desenvolvimento
agrícola da· região, visto que seus moradores têm de
pegar água na cidade de Penaforte, no Ceará, percor
rendo uma distância de mais de 10 quilômetros e ten
do que enfrentar desagradáveis· conseqüências na
relação com a população da cidade vizinha, perten
cente a outro Estado.

Era o que. tinha a dizer.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMD8 - SC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, en
quanto o Governo Federal não encontra uma fórmula
para operacionalizar o novo programa de atendimen
to aos sem-terra, o programa fundiário que substituirá
o chamado Banco da Terra, em Santa Catarina, o Go
vernador Luiz Henrique da Silveira, utilizando apenas
recursos do Estado, vai desenvolvendo um programa
de atendimento aos pequenos agricultores que ne
cessitam de apoio para financiar suas terras e sua
produção.

Um Comitê Estadual, constituído para tratar do
Fundo de Terras, que se utiliza exclusivamente de re
cursos estaduais, vem aprovando novas cartas de
propostas de financiamento, que atende àqueles agri
cultores. Um exemplo do sucesso do programa é o
que está acontecendo nos Municípios catarinenses
de Forquilhinha, Nova Veneza e Descanso, onde os
agricultores já estão no manejo de suas próprias ter
ras, com recursos do Governo do Estado. Nos Municí
pios de Vítor Meirelles, Petrolândia e Santa Terezi
nha, o mesmo Comitê aprovou a liberação de recur
sos na ordem de 102,5 mil reais, para financiar mais 4
agricultores. Mas isso é muito pouco, diria até irrisório.
É apenas a demonstração do que se pode fazer em
favor principalmente dos pequenos agricultores, con
siderando-se a grande· quantidade de pessoas inte
ressadas em tais financiamentos.

Sr. Presidente,Sras. eSrs. Deputados, venho à
tribuna da Casa cobrar do Governo Federal idêntica
providência em âmbito nacional. Em Santa Catarina,
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- gem ajudará a suprir a necessidade de mais de 100
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e famflias dos Sítios Poço da Pedra, Garrote Morto e
Srs. Deputados, a situação de falta d'água nos Muni- Mulungu.
cípios do Sertão do Araripe, em Pernambuco, come- Faço um veemente apelo também ao Sr. Diretor
ça a agravar-se. Esse· é um· problema crônico que Presidente da COMPESA -Companhia Pernambuca-
atinge as cidades de Salgueiro, Exu, Ouricuri, Araripi- na de Saneamento no sentido de promover um estu-
na. Como acontece todos os anos, deixa aflita toda a do de viabilidade de extensão da Adutora do Salguei-
população. roaté Campinhos, 4° Distrito de Salgueiro, passando

A cidade de Salgueiro, a 515 quilômetros do Re- pelos sítios Solta, Baixo Verde, Feijão, Vasques e Fur-
cife, com mais de 50 mil habitantes, padece de grande nas.
necessidade de abastecimento de água para apopu
lação rural de algumas localidades que se encontram
em clamor por esse·precioso líquido. Para atender a
essa população neste momento não é preciso grande
coisa, Sr.. Presidente: bastam uns seis carros-pipa.
Mas há apenas um para atender à demanda da popu
laçãO por esse bem de primeira necessidade.

Faç() um apelo ao Governo de Pernambuco, na
peSsoa do Sr. Governador Jarbas Vasconcelos, para
que atentepara a situação do povo de Salgueiro, a fim
de que haja um imediato socorro,· principalmente à
população rural daregião de Salgueiro.

Lembro, contudo, que urnestudo desenvolvido
em parceria com a CAPES,FACEPE, Secretaria de
Educação e Esportes, Universidade Federal de Per
nambuco, Universidade Federal Rural de Pernambu
co, Universidade de Pernambuco e UNICAp, com o
fim de identificar as alternativas para a manutenção
das riquezas naturais do Estado de Pernambuco,
constatollq~eaocorrênciadepoluição, canais aber
tos, lixo, desrTlatamento, queimadas, esgoto a céu
aberto e dejetos domésticos prejudica excessivamen
te os açudes em Salgueiro, Ouricuri, Araripina, Sal
gueiro e Exu.

É urgente, portanto, que sejam tomadas medi
das penrlanentese eduoacionais, tais como limpeza
dosãçudes e drenagem de água, rede de esgotos,
coleta regular de lixo, reflorestamento e sobretudo
conscientização da população. Tais. medidas contri
buiriam~~taa manutenção da qualidade de vida da
população e para o equiUbrio ecológico, o que diminu
iria o irnpacto das sucessivas secas sObre a popula
ção carente.

Qutr~ providência importante seria a realização
de estudos para a construção de uma barragem de
grande porte em Conceição das Crioulas, 2° Distrito
de Salgueiro. O Município de Salgueiro destaca-se no
setor da horticultura com produção de cebola e toma
te e no setOr de caprinos e ovinos. O prolongamento
da estiagem, todavia, acarretou uma grande queda
naproqução desses gêneros, cujo cültivo e criação
demandam água abundante. A construção da barra-
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existem 531 agricultores cadastrados no Banco da
Terra, que o Governo prefere chamar de Programa
Nacional de Crédito Fundiário, já estando aprovadas
as respectivas cartas propostas. Todavia, não há re
cursos suficientes para o atendimento a essas pesso
as e se espera que neste caso haja expressiva e efeti
va participação da União.

A reforma agrária não está tendo a prioridade
que o assunto requer. Sem recursos para investir em
reforma agrária, o Governo Federal deveria, a exem
plo do que fez com as reformas da Previdência e tribu
tária, chamar os Governadores dos Estados e dividir
com eles a responsabilidade do problema. A União
desapropriaria as terras para os assentamentos e os
Estados garantiriam a infra-estrutura, como energia
elétrica, água, transportes, escolas, postos de saúde
e financiamento do plantio.

Não tenho dúvidas de que a reforma tributária,
que hoje certamente iremos votar em segundo turno,
vai proporcionar mais recursos ao Governo Federal, e
os Estados e Municípios igualmente serão beneficia
dos. Cito dois exemplos já aprovados na Câmara dos
Deputados - temos a consciência do acordo que está
sendo feito nesta Casa: a repartição da CIDE entre os
Estados e Municípios e o ITR, que ficará com os Mu
nicípios. Os Estados ficariam com 25% da CIDE e re
distribuiriam 25% para os Municípios. A arrecadação
do ITR ficaria com os Municípios, para que estes pos
sam fazer as devidas aplicações no setor rural.

Creio que parte desses recursos o Governo
deve destinar ao Programa Nacional de Crédito Fun
diário.É importante que se estabeleça correlação en
tre o tributo que está indo para os Municípios, na
questão do ITR, a fim de que ele possa ser carimbado
para ser destinado ao produtor rural.

Entendemos que essa solução deve vir com
certa urgência. a Governo do Presidente Lula tem
compromisso com a agricultura, sim. Mas este com
promisso só será cumprido se houver parceria com
os Estados e Municípios. E é nessa expectativa que
estamos aprovando as reformas, para que os Esta
dos e Municípios sejam melhores contemplados com
a fatia do bolo que se arrecadará com a reforma tribu
tária.

Muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho acompanhando atentamente, nos últimos dias,
as tratativas do Governo Lula com o Fundo Monetário
Internacional sobre a questão da renovação ou não
do acordo assinado pelo Brasil em 1998.

a Ministro Antonio Palocci e sua equipe estão
se preparando para participar da reunião anual do
FMI, que ocorrerá nos próximos dias 19 e 20 deste
mês, em Dubai, nos Emirados Árabes.

A delegação brasileira deve levar para discus
são informações bastante positivas sobre a macroe
conomia, a superação da vulnerabilidade externa e
sobre as perspectivas de retomada do desenvolvi
mento do País pejo Governo Lula.

No ano passado, em meio a uma perigosa crise
cambial, epílogo da política econômica do Governo
Fernando Henrique Cardoso, que poderia ter levado o
Brasil a um colapso financeiro de conseqüências im
previsíveis, foi renegociado o acordo com o Fundo,
deixando amarradas as forças produtivas do País e o
Estado impossibilitado de investir.

a que não ficou explícito quando esse acordo foi
firmado foi que o empréstimo de 30 bilhões de dólares
tinha como prioridade evitar uma falência generaliza
da das empresas multinacionais endividadas em dó
lar, na década de 90, no frenesi da abertura econômi
ca - empresas que se associaram a empresas nacio
nais ou que compraram estatais no processo de pri
vatização, as montadoras que se instalaram aqui e os
bancos estrangeiros que emprestaram alto volume de
recursos e que corriam o risco de quebrar. Como se
tratava de proteger o capital financeiro empregado
por estrangeiros, principalmente dos norte-america
nos, o FMI foi solícito, renovou o acordo e disponibili
zou os recursos necessários para se evitar a bancar
rota; ou seja, assinamos um acordo com perversas
conseqüências para a população mais pobre do País
para proteger os oligopólios internacionais.

Nesse processo dediscussão, nossa delegação
precisa levar isso em conta; e mais, caso o acordo
seja renovado - como parece ser a tendência do Go
verno - devem ser negociadas cláusulas que assegu
rem metas de investimento, metas de geração de em
prego e não metas de política compensatória, uma
tendência que predomina atualmente no FMI.

As medidas adotadas pelo Governo Lula, o
prestígio internacional conquistado com a política di
plomática, o combate à inflação, a retomada das ex
portações com recordes nos índices da balança co
merciai, a redução do déficit em conta corrente quase
a zero, a retomada dos investimentos e a recomposi
ção dos níveis das reservas cambiais - que atingiram
ontem a marca de 47 bilhões, 877 milhões de dólares
-, a confiança restabelecida no País, enfim, todos es
ses resultados conquistados pelo Governo Lula de
monstram que o Brasil não necessitaria da renovação
do acordo.
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Para a retomada do crescimento, como deseja o mada uma decisão em favor dos grileiros, pois como
Governo e a sociedade brasileira, o Brasil precisa li- sabemos aquela terra é grilada. Todos sabem como
bertar-se das amarras impostas pelo acordo assina- se deu o processo.
do.com o FMI. Essa opinião quase começa a se tornar A sociedade tem de se posicionar em defesa da
consenso nos meios acadêmicos e empresariais. justiça, da paz no campo e do desarmamento dos pis-

Não se trata de rompimento com o Fundo, mas toleiros e fazendeiros. Fala-se tanto em desarmamen-
de decisão sensata e responsável que certamente to neste País, por isso não posso compreender por
colocará o Brasil emcondição de independência e de que não são dasarmados os jagunços espalhados
maior respeito internacional. por todo o País. Há milícias em São Paulo que agem

Acompanhamos, no dia de ontem, a posição to- juntamel1te com a Polícia; da mesma forma estão em
mada pelo Governo da Argentina em relação à reno- outros Estados brasileiros.
vação do acordo com o FMI. Priorizou aquele Gover- Sr. Presidente, a situação no Pontal do Parana-
no o direcionamento dos recursos para a atividade panema é gravíssima. Medidas urgentes precisam
produtiva, para reativar a economia do país, e não se ser tomadas para que se restabeleça a segurança e o
manteve na situação de total submissão ao Fundo respeito aos direitos humanos. É importante que a
Monetário Internacional, como acontece com todos Casa envie Comissão especial à região de Teodoro
os países que a ele recorreram, visto que seriam ca- Sampaio para averiguar o tratamento dado à Diolin-
nalizadas para o cumprimento do acordo 25% das re- da, arrancada dos braços dos seus filhos em função
servas cambiais argentinas. de ato imperdoável de juiz truculento, numa atitude

O Parlamento brasileiro tem a responsabilidade desrespeitosa aos direitos humanos.
de observ~r como serão as tratativas do Governo em O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
relação à renovação ou não do acordo com o FMI. Presidência convoca os Srs. Parlamentares presen-
Caso seja renovado, queremos saber as cláusulas e tes nas diferentes dependências da Casa a virem ao
as condições. plenário, a fim de que se alcance o quorum regimen-

Muito obrigado. tal para o início da Ordem do Dia.
A SRA. LUCICHOINACKI (PT - SC. Sem revi- Determino a suspensão de todos os trabalhos

são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- de Comissões em funcionamento na Casa.
dos, meu pronunciamento é sobre gravíssima denún- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
cia que envolve a companheira da liderança do Movi- te, peço a palavra para fazer uma reclamação contra
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Sra. Dio- as decisões da Mesa.
linda Alves de Souza, presa hoje em sua casa, onde O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
se encontrava em companhia dos 2 filhos - João Pau- V.Exa. a palavra.
lo, de 11 anos, e Sofia, de 3 anos. As crianças foram O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
deixadas sozil1has,visto que o pai está preso. Reclamação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

As acusações são sempre as mesmas feitas por te, vou facilitar para a Assessoria: minha reclamação
fazendeiros, militantes da UDR, os que sempre domi- tem base no art. 95, §§ 1°,2°,5° e 6° do lRegimento.
naram a terra: formação de quadrilha. Mais 12 pessoas Tem sido usado freqüentemente o expediente
estão envolvidas no processo de Teodoro Sampaio. de questão de ordem, em desacordo com o Regimen-

Sr. Presidente, o Juiz Atis de Oliveira, que profe- to Interno da Casa, principalmente em determinadas
riu a sentença, não poderia arrancar dos filhos essa situações em que há insistência no debate com a
mãe. É uma grande irresponsabilidade, é autoritaris- Mesa.
mo. Não podemos aceitar que as lideranças dos tra- Solicito à Mesa que não aceite esse tipo de pro-
balhadores sejamtratadasdessa maneira. cedimento, pois todas as vezes em que ele ocorrer

Por isso externo minha indignação e a de todas entrarei com uma reclamação imediatamente.
as mulheres que lutam contra o desrespeito, a indigni- Vou ler os §§5° e 60 do art. 95 do Regimento
dade e a intolerância, que lutam por melhores condi- Interno, a fim de que a matéria fique clara para todos
ções sociais porque lhes foi arrancada a terra que os Srs. Deputados.
lhes dava o sustento, foi arrancado o pão da boca de Na condição de Parlamentar, não posso permitir
seus filhos. que o Regimento Interno não seja respeitado. Urna

Um juizdeveria, em respeito ao Poder a que ser- das coisas que aprendi, quando era da Oposição, foi
ve, agir com imparcialidade. Vergonhosamente foi to- estudar o Regimento.



"Art.95 ..
§ 5° Se O Deputado não indicar, inicial

mente, as disposições em que se assenta a
questão de ordem, enunciando-as, o Presi
dente não permitirá a sua permanência na
tribuna e determinará a exclusão, da ata,
das palavras por ele pronunciadas.

§ 6° Depois de falar somente o Autor e
outro Deputado que contra-argumente, a
questão de ordem será resolvida pelo Presi
dente da sessão, não sendo lícito ao Depu
tado opor-se à decisão ou criticá-Ia na ses
são em que for proferida".

Sr. Presidente, vem se tornando prática o de~

bate de Deputados com a Mesa. Solicito a V.Exa.
que comunique ao Presidente João Paulo Cunha
que o Deputado Alexandre Cardoso vai usar o Regi
mento Interno para impedir a continuidade do des
respeito às questões de ordem. Não podemos vul
garizá-Ias nesta Casa. As pessoas podem protelar 
é um direito da Oposição - , mas respeitar o Regi
mento é fundamental aos membros desta Casa.

Solicito a VExa. e ao Presidente João Paulo Cu
nha que respeitem o art. 95, §§ 5° e 6°, do Regimento
Interno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, on
tem a Argentina, nosso país vizinho, deixou de pagar
parcela de 2,9 bilhões de dólares ao Fundo Monetário
Internacional, o que foi considerado o maior calote da
história dessa organização internacional.

O Presidente Kirchner resolveu não pagar essa
parcela porque não havia garantia alguma de negoci
ações futuras do FMI com o país, que está sendo
pressionado a atender 3 requisitos para um novo
acordo.

O primeiro deles é aumentar a meta do superá
vit fiscal de 2004 de3% para 4% do PIB. No caso do
nosso Produto Interno Bruto, isso representa a quan
tia de 16 bilhões de reais.

A segunda exigência do FMI é a implementação
de reajuste nas tarifas de serviço público, que foi pri
vatizado ao longo dos Governos anteriores - ou seja,
quer lá de fora dizer se o Governo soberano da Argen
tina deve ou não aumentar tarifa de telefonia, de ener-
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Dispõem os §§ 5° e 6° do art. 95: gia elétrica e de outros serviços, todos privatizados. O
poder está terceirizado naquele país.

A terceira exigência é que o governo compense
os bancos pelo prejuízo provocado pela desvaloriza
ção do peso e pela sangria de depósitos recuperados
na Justiça pelos correntistas atingidos pelo confisco,
o curralito argentino.

O Fundo Monetário Internacional exige que se
salvem os bancos. Começando de trás para frente,
ele exige, como ocorreu no Brasil, que os bancos se
jam socorridos, com a ajuda do PROER; que as agên
cias reguladoras no Brasil, que terceirizaram o poder,
determinem, independentemente da decisão dos Mi
nistérios ou do Presidente da República, se vai haver
ou não aumento de tarifa e do superávit primário.

Os jornais de hoje noticiam que pelo menos
70% do povo argentino apóia a decisão daquele Go
verno de não aceitar exigências e condicional idades
desse tipo. E a negociação vai continuar.

Esse exemplo é importante para nós, Sr. Presi
dente, porque estamos às vésperas da superação de
acordo feito pelo Governo Fernando Henrique Cardo
so, de 32 bilhões de dólares. Estamos, neste momen
to, com reservas líqüidas da ordem de 16, 17 bilhões,
sem os empréstimos. Seremos obrigados a tomar
essa decisão adiante.

O Governo Lula, junto com outros Governos 
temos o exemplo da Argentina -, tem todas as condi
ções de assumir posição altiva em relação à dívida.
Digo isso porque atrás da política e das condicionali
dades do FMI, que acabei ler, vem a continuidade da
política econômica, ou seja, a manutenção de juros
altos, de superávits fiscais cada vez maiores, de pro
teção do capital financeiro e especulativo e outras
medidas que impedem o desenvolvimento econômi
co, autônomo e soberano.

É hora de os países da América Latina dizerem
que não aceitam mais a receita do Fundo Monetário
Internacional. Não se trata de querer desestabilizar o
sistema internacional, mas de proteger a economia
brasileira e as economias nacionais contra a sangria
permanente de dólares que vão sustentar o monstru
oso déficit público americano.

Por isso, Sr. Presidente, entendo que nós, lati
no-americanos, devemos fazer grande reflexão. É
certo que a Argentina será duramente pressionada a
pagar o que deve, mas o Presidente Néstor Kirchner
sabe também que eles enfrentaram grande rebelião
contra isso. Um país que chegou a ocupar 50% do PIB
latino-americano na década de 60 foi reduzido à su-
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cata, enquanto seguia de forma ortodoxa a política do
Fundo Monetário Internacional.

Não podemos aceitar essa situação. Foram 8
anos de ajoelhamento no Governo Fernando Henri
que Cardoso. A hora é de discutir altivamente como
se encaminha esse processo. Que o exemplo da
Argentina sirva de referência e balizamento também
para o Governo Lula se posicionar diante da situação,
com apoio popular, do Congresso Nacional, do setor
produtivo. brasileiro, para .este País gerar emprego,
distribuir renda e ter um crescimento soberano e autô
nomo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WAlTER PINHEIRO (PI - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr.Presidente,Sras.e Srs. Deputa
dos, em relação ao importante debate sobre a posi
çãoassumida diante de organismos de financiamen
to, que se transformaram em organismos de controle
da política de cada nação, é fundamental salientar
que no BrasH, durante os últimos 8 anos, assistimos a
uma verdadeira intervenção, o que resultou no des
monte de todo nosso parque industrial

Houve clara intervenção no setor de infra-es
trutura e na remodelagem da nossa economia. Par
tiu-se doprlncípio de que era necessário a saída do
Estado, aprivatização das estatais. Na área especí
fica de infra-estrutura, assistimos a uma verdadeira
destruiçi3.o.

O discurso imposto por esses organismos era o
de qOeas mudanças trariam para nações como o Bra
sil nova base de desenvolvimento,·umprocesso cres
cente em competitividade e, obviamente - na cabeça
deles,.porque na prática isso não se configurou -, o
estabelecimento de duas outras frentes que atenderi
am sobejamente apopulação: a· universalização dos
serviços e a redução dos preços.

Ternos assistído,de forma muito clara, a partir
de todo esse desmonte, à concentração. de recursos
nas mãos de grandes empresas, que se configuram
como verdadeiros monopólios do País. Houve cres
cente alimento' nos preços' dos serviços, e, é claro,
qUeda brutal na Sua qualidade.

Basta vermos a pana.céia no setor elétrico bra
sileiro, ct.:iJa mudança foi capitaneada por empresas
que vivia.m nos Estados Unidos, comindícativo de
fraudes ele balanç()se majoração de índices, o que
permitiu que, de forma falsa, adentrassem o merca
do mundial.

Sras. eSrs. Deputados, creio que este é um em
bate decisivo para nações como o Brasil. Para reto
mar o crescimento é necessário exatamente, neste

atual estágio, rediscutir a questão da infra-estrutura.
Diversos Deputados têm reclamado de subsídios, do
fato de a iniciativa privada ser sustentada por organis
mos de Estado ou até da política de incentivo, que las
treou nos últimos anos o embate da guerra fiscal.

É fundamental que o.Estado faça investimento,
mas é necessário também discutir o novo paradigma
nessa área deinfra~estrutura e o seu objetivo. O gran
dedebate que poderia. ser iniciado é o da reforma tri
butária sob o prisma do desenvolvimento econômico
e não pura e simplesmente a repartição do bolo para
sustentação de Municípios e Estados.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente,
Sras.e Srs. Deputados. Trago a esta tribuna mais um
caso de corrupção em Prefeituras baianas. A adminis
tração pública de Malhada de Pedras há muito vem
cometendo uma série de irregularidades, sendo que
as últimas gestões já foram alvo de pronunciamentos
e indi~ações por parte do Legislativo Municipal, bem
como de representações ao Ministério Público local e
de açõesjudiciais, tendo em vista o tamanhodescala
bro que se identifica no Poder Municipal.

A situaçi3.o é tão escandalosa qoeuma simples
análise das prestações de contas enviadas ao Tribu
nal de Contas dosMunicípios ésuficiente paraque se
detecte não um~, ma~inúmeras práticas insidiosas,
que se enquadramern mais de um tipo penal, além de
configurar a improbidade administrativa.

Segundo o parecer prévio do.TCM, relativo ao
exercício de 2000, quer~j~itouascontasda Prefeitu
ra Municipal, fic~ram.ressaltaqas algumas irregulari
dades,como:aus~ncia deMita~ão, duplicidade nos
pagamentos, divergência entre as despesas declara
das e os cheques emitidos, contra.taçãode funcionári
os sem a real izaçãóde concUrsopúblico, entre tantas
outras atitudes fraudulenta.s.

No mesmo parecer são feitas considerações a
resp~itoda aplicação dasverbas doFUNDEF. Naque
le ano Malhada de Pedras recebeu o valor de R$
711.442,13, maspela má aplicação do dinheiro foi de
terminado que deveriá ser devolvido à conta do
FUNDEF o mohtante de R$78.8úO,12, por haver sido
constatado desvio de finalidade. Desse total, apenas
32 mil reais retornaram aos cofres públicos.

Além desses fatos detectados nos pareceres do
TCM, outras graves irregularidades na. administração
pública do Município podem ser observadas. Nosso
mandatário recebeu aS denúncia.sdosrepresentan
tes do PT no Município, quando estevevisitando a ci
dade, e diante dagravidade dos fatosni3.o hesitou em
fazer uma representação contra o gestor da cidade.
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Pelas denúncias, existe excesso de gastos também a dignidade e o respeito à população daque-
com transporte escolar e tratamento de saúde, con- le Município.
figurando-se o desvio de verbas; manutenção de Muito obrigado.
posto de pagamento de benefícios como Bol- O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
sa-Escola e Vale-Gás em estabelecimento comerci- palavra para uma questão de ordem.
ai de propriedade da Sra. Terezinha Baleeiro, mu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Iher do Prefeito; desvio na aplicação dos recursos V Ex
d FUNDEF . a. a palavra.

o com funcionários fantasmas, figurando O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Questão de
na folha de pagamento dos 60% da Educação, no
mês de abril deste ano; pagamento por serviços ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
não realizados e até mesmo manutenção de funcio- acordo com o art. 67 do Regimento Interno, o objetivo
nários em regime de cárcere privado, numa clara vi- da sessão extraordinária é a votação da matéria
olação aos direitos humanos e trabalhistas. Mais constante da Ordem do Dia. Somente 194 Srs. Parla-
uma vergonha para a Bahia. mentares encontram-se presentes, e o quorum ne-

Só para os Srs. Deputados terem noção do ta _ cessário para votação é de 308 Deputados. Já faz
manho do rombo aos cofres públicos, apenas com mais de 40 minutos que aguardamos o seu início. O
transporte de munícipes para tratamento de saúde, PFL solicita o encerramento da sessão.
de Brumado e Vitória da Conquista, em 2 meses (ja - O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
neiro e fevereiro de 2002), foram gastos R$39.921 ,59. Presidência informa a VExa. que cabe à Presidência
Para tanto, Sr. Presidente, seria necessário que se re- zelar pelo quorum. Havendo círculo vicioso, o quo-
alizasse o equivalente a 22 viagens diárias. Outra far- rum não se verifica, porque as Comissões estão em
sa constatada foi no âmbito do transporte escolar, funcionamento. A sessão extraordinária é convocada
tendo até sido pago ao Sr. Noé Alves Chaves a impor- para que se alcance o quorum necessário para vota-
tância de R$ 1.106,24, relativa ao transporte de estu- ção de matéria. A Presidência determinou a imediata
dantes, sem que ele nem sequer tenha realizado o suspensão dos trabalhos nas Comissões; inclusive,
serviço, uma vez que não possui carro para essa fina- mandou um funcionário da Secretaria-Geral suspen-
lidade. dê-los.

Além de todas essas atrocidades, existem ainda Portanto, a Presidência indefere a questão de
denúncias de contratações sem licitação ou em desa- ordem de V.Exa. e aceita a reclamação do Deputado
cordo com a lei. Elas demonstram que o Sr. Ramon Alexandre Cardoso, por ser procedente.
dos Santos não tem qualquer responsabilidade com a O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
coisa pública e tem por prática a desobediência reite- te, peço a palavra pela ordem.
rada à Lei de Licitações, beneficiando e enriquecendo O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
de forma ilícita alguns apadrinhados políticos, inclusi- V Ex I. a. a pa avra.
ve parentes próximos. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Esse tipo de política e de prática administrativa Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tem de ter fim nas Prefeituras baianas e no País. E o agradeço-lhe o acatamento da reclamação, mas soli-
fim está bem próximo para o gestor de Malhada de cito a VExa. que tome decisão imediata, porque as-
Pedras. Felizmente, a cidade foi sorteada pela Corre- sim poderemos avançar nesta sessão.
gedoria-Geral da União e na próxima semana chega-

Muito obrigado.
rá ali uma força-tarefa para fazer uma devassa nas O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Sr. Presiden-
contas da Prefeitura.

Aliado ao fato da chegada da CGU na cidade, os te, peço a palavra para uma questão de ordem.
Vereadores do Município constituíram uma comissão O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
parlamentar para apurar as denúncias, numa ação VExa. a palavra.
em paralelo também com a do Ministério Público do O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL '- BA.
Estado. Agora, só resta a população se conscientizar Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Base-
e dizer não aos políticos corruptos, em 2004. io-me no art. 67 do Regimento Interno, Sr. Presiden-

Torço para que, além de afastado do cargo, o Sr. te, seguindo orientação do Deputado Alexandre
Ramon dos Santos responda criminalmente pelas Cardoso.
suas ilegalidades, sendo obrigado também a devolver Já que VExa. gosta do Regimento Interno, va-
aos cofres públicos todo o dinheiro que desviou e mos usá-lo para suspender a sessão.
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Esta sessão foi convocada, conforme o art. 67, A Oposição entende que está mal redigido o tex-
exclusivamente para discussão e votação da matéria to que trata da iluminação pública, porque, na verda-
constante da Ordem do Dia: a Proposta de Emenda à de, possibilita - e eu disse isso ao Líder do Governo-
Constituição n° 41. a criação de impostos municipais para incidir sobre a

Aproveito a oportunidade para informar que a produção, por exemplo, sobre a CSN ou sobre uma in-
primeira votação inviabilizará a emenda do Deputado dústria de alumínio. Eu não votei contra. O Deputado
Júlio César e a que os Prefeitos elaboraram, que o Aldo Rebelo sabe que apoiei a aprovação da CIP e
PFL subscreveu para beneficiar os Municípios. aprovaria um aperfeiçoamento do texto. O próprio Re-

É fundamental que os Parlamentares saibam lator, na discussão, disse que o texto estava mal redi-
que, ao marcar presença na sessão, estarão indo gido e que representava bitributação.
contra os Prefeitos e o País, porque o projeto é contra O PFL quer ajudar os Prefeitos, mas não quer
eles. aumentar a carga tributária, e solicita ao Governo que

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a assuma o que está fazendo. Quero que seja reduzida
palavra pela ordem. a concentração de receitas na mão da União. Nin-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem guém quer um Governo autoritário, centralizador, ca-
VExa. a palavra. paz de transformar os Prefeitos e Governadores em

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or- verdadeiros pedintes.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
contraditar a questão de ordem apresentada pelo De- Pela ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente,
putado José Carlos Aleluia. peço a palavra para contraditar.

Ontem, durante o dia inteiro, S.Exa. pediu à Li- O $R. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Não
derança do Governo que retirasse da sua emenda existe mais contradita. A Presidência indefere a ques-
aglutinativa a proposta que beneficia os Prefeitos, no tão de ordem.
que diz respeito à iluminação pública. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

Na minha opinião o Deputado José Carlos Ale- Presidente João Paulo Cunha já determinou ao 1°
luia não tem autoridade para se fazer o líder da defesa Vice-Presidente que faça uma alteração no Regi-
dos Municípios e dos Prefeitos. Isso não é verdade. mento.
Todos os Deputados, sem exceção - o Deputado Ale- O Regimento diz que a sessão extraordinária é
luia não é o único aser amigo dos Prefeitos e dos Mu- convocada únicae exclusivamente para a votação de
nicípios -, têm compromisso com os Municípios, matérias. Se zerarmos o painel do plenário para que
com os Prefeitos e dependem deles. haja quorum, até que ele seja atingido transcorrerá

Não procede a questão de ordem do Deputado um tempo enorme. Então, devemos ter esse período
José Carlos Aleluia. S.Exa. mistura a questão de mé- de Breves Comunicações para que o quorum seja
rito da reforma tributáriacoma disputa política que se atingido. É uma contradição querer encerrar uma ses-
dá em torno da questão dos Municípios. são, sendo que ela foi convocada única e exclusiva-

Porúltirno, apelo aos Deputados da base do Go- mente para avotação de matérias. Temos de esperar
verno para que compareçam ao plenário. Quanto o tempo necessário.
mais demorarmos para compor o quorum e iniciar os A Presidência. reitera o apelo aos Srs. Parlamen-
trabalhos, mais avançaremos pela noite e pela ma- tares para que venham ao plenário. Estamosjá perto
drugada para concliJira votação da reforma tributária, de atingir o quorum. Venham ao plenário imediata-
importante para o País. mente. Precisamos votar esta matéria ainda hoje.

o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- O SR. LEONARDO PICCIANI - Sr. Presidente,
te, peço a palavra pela ordem, de acordo com art. 74, peço a palavra pela ordem.
incisoVII, do Regimento Interno. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem VExa. a palavra.
VExa. a palavra. O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela

O SR. JO$ÉCARLOS ALELUIA (PFL - BA. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nho uma dúvida. É possível a qualquer Parlamentar
o Líder do Governo tem todos os motivos para se pre- formular questão de ordem sem ter registrado sua
ocupar, até para alterar visões da Oposição. presença no painel?
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não. 9 meses. O PT vai tomar uma atitude. Não podemos
Em última análise, não. Tem de haver o registro da pagar 4 anos de juros em dólar ao FMI e ao sistema fi-
presença. nanceiro nacional. O País não agüenta. O PT assumiu

O SR. LEONARDO PICCIANI- Ela é computa- o Governo com uma proposta, e espero ainda poder
da para efeito de quorum? discutir com o partido do Presidente Luiz Inácio Lula

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim. da Silva tudo o que defendeu na campanha.
O SR. LEONARDO PICCIANI - Obrigado, Pre- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho

sidente. ocupado esta tribuna em várias ocasiões para mani-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con- festar minha indignação e perplexidade com a condu-

cedo a palavra ao Sr. Murilo Zauith. ção dada pelo Governo e por suas Lideranças nesta
O SR. MURILO ZAUITH (PFL _ MS. Sem revi- Casa às votações das reformas da Previdência e tri-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- butária.
dos, inscrevi-me nesta sessão para continuar adis- Estamos votando uma reforma tributária que
cussão sobre a reforma tributária. Aproveito a oportu- não agrada a ninguém. Não fosse a pressão feita na
nidade para parabenizar os Prefeitos de todo o Brasil semana passada pelos Governadores - inclusive os
que se encontram em Brasília, em especial os de do PT - e pelos partidos de oposição, a proposta que
Mato Grosso do Sul, meu Estado, pela pressão que o Plenário deste Parlamento iria votar colocaria os
estão fazendo, porque esta Casa só funciona sob nossos Estados de vez na UTI e sacrificaria os cida-
pressão. dãos brasileiros, que já arcam com uma das maiores

Vimos isso ocorrer na votação da reforma da cargas tributárias do mundo.
Previdência. Os servidores pressionaram e consegui- Agora, Sr. Presidente, Brasília está recebendo
ram alterar alguns pontos daquela reforma. Os Prefei- cerca de 2.500 Prefeitos de todo o País e outros mi-
tos estão aqui graças ao PFL, que ainda não permitiu Ihares de Vereadores. É uma mobilização de Prefei-
a votação da reforma tributária. Ela vai aumentar a tos jamais vista na história. Esse número representa
carga tributária do contribuinte. Eles estão se mobili- quase a metade dos Municípios brasileiros. Eles es-
zando, negociando com os Deputados Federais de tão aqui, Sras. e Srs. Deputados, para protestar con-
seus respectivos Estados. Os Deputados Federais tra a reforma tributária proposta pelo Governo Lula.
têm voto na base, nos Municípios, onde os Prefeitos Cabe a nós questionar como uma proposta en-
estão à míngua, sem recursos para fazer o mínimo. viada pelo Governo, qualquer que seja ela, deixa de
Mas vamos ter a madrugada para continuar esta dis- ouvir os Municípios. Será que não informaram a este
cussão. Governo que é no Município que tudo acontece? Será

Senti nostalgia quando ouvi os Deputados do que é tão difícil reconhecer que todas as demandas
PT na tribuna, agora há pouco -Ivan Valente e Walter em relação à prestação dos serviços públicos surgem
Pinheiro -, e me lembrei da campanha eleitoral. Esse nos Municípios?
é o PT que conhecemos. Que saudade do PT que fez Trata-se de algo evidente, mas o Governo não
a campanha da mudança, que dizia: "Fora FMI! Fora quer enxergar. O Governo Lula não conseguirá fazer
FHC!" É esse o PT que queremos ver na tribuna. Que este País retornar ao caminho do desenvolvimento se
o Partido dos Trabalhadores ressuscite esse discurso não fortalecer seus Municípios.
e apresente ao País um plano de crescimento! O que Nossos Municípios tem assumido a cada dia
estamos vendo, já depois de 9 meses de governo, é a mais responsabilidades. Os Governos têm adotado a
continuação da política de FHC, que eles tanto critica- prática da municipalização das ações, principalmente
ramo A sangria que estão impingindo ao povo brasilei- nas áreas da saúde e da educação - portanto, as
ro para agradar ao FMI é ainda pior do que a de anos mais onerosas -, transferindo para os Municípios es-
anteriores. A Argentina não quer assinar compromis- sas responsabilidades. É uma medida correta, por-
sos com o Fundo Monetário, porque não aceita a im- que, em sendo lá a nascente das demandas sociais,
posição de aumentos na tarifa telefônica e de servi- estas podem ser mais rapidamente identificadas e
ços de energia elétrica, mas o Governo brasileiro está atendidas. O grande problema é como atender, se
concordando plenamente com tudo. não são dadas às Prefeituras condições financeiras

Sr. Presidente, tenho certeza de que ainda va- para tal.
mos ver o PT realmente mudar alguma coisa na eco- Podemos citar como exemplo o transporte esco-
nomia do País. Não vamos passar 4 anos como estes lar. As Prefeituras têm assumido praticamente sozi-

-------------- ----------------------_. ---~----------------_.._--- --~~~
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nhas esse. ônus, custeando o transporte dos alunos praticamente centralizaram todos os recursos namão
das redes públicas estaduais e municipais. da União.

Os Municípios já não agüentam mais. O FPM É verdade, sim, que os Municípios tiveram suas
sofreu, somente neste ano, uma redução de 45%. Se demandas aUmentadas e dispõem de poucos recur-
não bastasse, o Governo cancelou todos os convêni- sos, mas essa situação está mudando. Já não se re-
os firmados entre as Prefeituras e os Ministérios no cebem os Prefeitos em Brasília com cachorros e gás
ano passado. Esses convênios levariam investimen- lacrimogêneo, como ocorreu há 2 anos, numa das
tos federais para o interior do País, contribuindo para marchas de Prefeitos. Hoje o Presidente e a Comis-
a geração de empregos, o que refletiria na arrecada- são de Reforma Tributária os recebem para conver-
ção de· impostos para esses entes da Federação que saro Em menos de 9 meses, eles tiveram muito mais
são o pilar da Nação. No entanto, a única preocupa- das suas reivindicaçõesatendidasdo que nos últimos
ção é aprovar uma reforma que aumente o caixa. do 8 anos.
Governocentral e mande a conta para os Municípios. Faço questão de lembrar a discussão sobre i1u-

Espero que o Governo Federal e esta Casa re- minação pública, limpeza, transporte escolar e, no re-
conheçam a importância dos Municípios para este latório do Deputado Virgílio, possibilidade de reparti-
País. Não deveria ser necessário que metade dos ção da CIDE e de cobrança do ITR. Está aí a diferen-
Prefeitos se dirigissem a Brasília para terem sua im- ça que Prefeitos honrados, que sabem distinguir entre
portâneia reconhecida. O Governo é que deveria ir até um Governo autoritário e um Governo democrático,
os Municípios para verificar in/oco suas necessida- estão percebendo.
des e apresentar, sim, uma proposta de reforma tribu- É muito interessante ouvir falas que se perdem
tária que os ajudasse a conceder ao povo brasileiro no vazio. De uma hora para outra muda o discurso da-
melhor qualidade de .vida. É· isso que o povo espera queles que nunca valorizaram o pacto federativo e en-
deste Governo. É isso que este povo cobrará desta tendiam que era fundamental concentrar todos os re-
Casa. cursos na União, aceitando de forma· submissa os

Peço, Sr.• Presidente, que o meu pronunciamen- acordos do FMI, que agora estamos tentando redis-
to seja divulgado na Voz do Brasil. cutir em outros termos, com autonomia e altivez, por-

Muito obrigado. que este é um país democrático e soberano.
O SR.CARLlTO MERSS(PT -SC.Sem revisão Elogio a postura do Relator Virgílio Guimarães,

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que com paciência soube contemplar todos os inte-
temos visto muita coisa interessante nesses últimos resses, mesmo aqueles que não estavam pautados
meses. OPFL,principalmente, adotou. uma postura na discussão da reforma tributária. Não era o momen-
especial. A sensação que tenho é de que a viuvez do to de discutirmos a repartição de tributos entre Esta-
poder lhe. fez muito mal. Mas posso compreender, dos e Municípios. O acordo que fizemos com os Go-
porque adaptar-se a essa situação é mesmo bastante vemadores e com o Conselho de Desenvolvimento
difícil. Econômico e Social era para uma reforma neutra que

Ainda não conseguimos retirar todos os cargos simplificasse o ICMS, imposto mais importante.
que estão impregnando amáquina pública federal em É óbvio que assusta muita gente a simplificação
todos os Estados e Municípios brasileiros, mas isso é dos impostos. Os defensores da sonegação e da eli-
questão de tempo. Na minha região se diz que craca é são fiscal estão apavorados, porqUê não imaginavam
algo que prega na sola do pé, e se você tenta retirá-Ia que o Governo faria esta reforma.
de uma só vez pode até se machucar. É preciso pa- Esta data é histórica, Sr. Presidente. Iniciaremos
ciência, esfregar um pouco, pôr o pé de molho, esfre- logo a seguir a votação de uma reforma há muito tem-
gar novamente. É nesse processo que estamos. Mas po esperada pelos democratas e pelas pessoas ho-
não está fácil, porque o pessoal tem lutado de todas nestas deste País.
as formas para se manter no poder. Muito obrigado.

Gostaria de fazer um breve relato sobre a refor- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
ma tributaria, principalmente sobre os Prefeitos. Che- Presidência reitera aos Srs. Parlamentares presentes
gam a ser risíveis alguns discursos que tenho ouvido nas diferentes dependências da Casa apelo para que
de grandes defensores dos Prefeitos - justamente os venham ao plenário. O painel eletrônico está aberto.
Deputados que sustentaram o Governo anterior e Estamos aguardando o quorum regimental necessá-
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rio para podermos dar início à votação da reforma tri
butária, matéria importantíssima.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro refletir acerca de situação que me chamou muito a
atenção nas últimas semanas. O Ministro da Saúde
foi posto em xeque pela imprensa nos casos do INCA
e da FUNASA. Precisamos deixar claro que nenhuma
das duas situações empana o brilho das diretrizes
emanadas pelo projeto de Luiz Inácio Lula da Silva
para a área de saúde.

O Ministro teve a oportunidade de implantar um
programa que sempre foi desafio na América Latina,
o Programa de Saúde Mental Domiciliar, que visa evi
tar o turismo hospitalar de pacientes que têm proble
mas de ordem mental e promover o retorno do doente
ao lar, estimulando o acompanhamento feito pelos fa
miliares e a reintegração do enfermo à comunidade.
Transformado em realidade, o programa serve hoje
de paradigma para outros países da América Latina.

Humberto Costa vem enfrentando muito bem
outro problema crônico no nosso meio, que é o trata
mento de urgências e emergências. Aumentou o nú
mero de leitos nas UTls e. criou Unidades Móveis para
atendimento de emergência, garantindo a prestação
do socorro num momento crucial para determinar a
vida ou a morte. Trabalha também numa grande fren
te relacionada ao preço dos medicamentos, estabele
cendo para 150 produtos básicos um valor controla
do. No entanto, S.Exa. comete uma injustiça com o
ex-Ministro Jamil Haddad, que já foi testado quanto à
sua competência e é um homem com história consa
grada na defesa da democracia neste País. Quando
Ministro da Saúde, S.Exa. incentivou a tramitação do
projeto de lei do Deputado Eduardo Jorge, que poste
riormente se transformou na Lei dos Genéricos, que o
Dr. Jamil Haddad implementou.

O Ministro Humberto Costa mesmo disse que
era motivo de satisfação dar posse ao médico Jamil
Haddad pela sua competência, pela sua ética, pelo
seu compromisso com a população, por sua lealdade,
tolerância e capacidade de manter o diálogo.

Portanto, Sr. Presidente, venho fazer justiça a
esse brasileiro que lutou contra a ditadura militar, que
introduziu neste País programas de primeira linha na
área da saúde. Em razão da incompetência ou não de
algumas pessoas ligadas à administração de um ins
tituto que há algum tempo vem sofrendo certas maze-

las, estabeleceu-se juízo de valor sobre uma pessoa
com uma história de vida.

Era o que tinha dizer.
O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro nos Anais da Casa a entrevista concedida
pelo cientista político Emir Sader, na última segun
da-feira, 8 de setembro, ao jornal O Povo, do Ceará,
em que faz análise do Governo Lula e preconiza a
mudança na política econômica.

Cito algumas passagens da entrevista, especi
almente aquela em que o cientista analisa a possibili
dade de ruptura do Brasil com o capital especulativo.
Diz ele que essa possibilidade existe, porque as con
dições internacionais estão dadas para se sair deste
modelo. Diz ainda que Lula tem força e legitimidade
para isso.

Diz o entrevistado:

'lÊ a melhor oportunidade em escala
mundial para se sair deste modelo, pelo
prestígio do Lula, pela força eleitoral dele,
pelo esgotamento e fracasso do Governo
Fernando Henrique Cardoso, pelo prestígio
que o Brasil tem. Então, o que se está jo
gando ali não é uma alternativa brasileira. Ê
uma alternativa quase mundial de saída do
modelo para a qual o Brasil tem as melho
res condições".

Para Sader, o socialismo deveria estar na ordem
do dia. Enquanto o capitalismo existir e não resolver
os problemas da humanidade, e sim agravá-los, a al
ternativa do socialismo é colocada no horizonte.
Como se dizia no Fórum Social Mundial, o outro mun
do tanto é possível como é necessário.

Muito obrigado.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

EMIR SADER

Lula pode ser uma oportunidade perdida
O filósofo Emir Sader, coordenador do Labora

tório de Políticas Públicas da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), critica as concessões feitas
por Lula nos primeiros meses de governo e acredita
que ele pode estar deixando passar uma oportunida
de histórica de romper com o sistema capitalista e
servir de exemplo para outros países do mundo.

[1 0 de Setembro 2h32min]
Manoella Monteiro da Redação.
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"O mundo está ao contrário e ninguém reparou".
O trecho de uma das músicas de Nando Reis em mui
to expressa a indignação do filósofo Emir Sader quan
to à falta de ação dos governos no sentido de romper
com o capitalismo. Doutor em Ciências Políticas, filia
do ao Partido dos Trabalhadores, Sader é um respei
tado intelectual de esquerda, autor de vários livros so
bretemas ligados ao socialismo e integrante do Con
selho Editorial da Revista Margem Esquerda.

Em entrevista ao O Povo, por telefone, às 7 ho
ras da manhã de uma sexta-feira, .ele diz que o siste
ma mercantilizou o. homem e que são evidentes as
provas de que o capitalismo foi ineficaz e ineficiente
na resolução dos· problemas da humanidade. Sader
crê que um outro mundo não é só possível como tam
bém necessário. A alternativa colocada no horizonte é
o socialismo, que aparece de forma renovada neste
início de século.

Respostas diretas e, por vezes, até monossilábi
cas, ele critica o continuísmo capitalista do Governo
Lula, que estádeixando para depois uma oportunida
de histórica·de romper com as atuais estruturas que
priorizam o capital especulativo em detrimento à dis
tribuiçãode renda, por meio da elevação dos salários
e ao crescimento econômico interno com incentivo à
produção.

Em seu mais recente livro, A Vingança da His
tória, ele defende que faltou uma formulação prévia
da esquerda para sua chegada ao poder, com a tare
fa de romper com o neoliberalismo e "iniciar o ergui
menta de um Brasil mais justo consigo e com os
seus". Para o filósofo, o pensar a política foi esqueci
do durante os anos 90.

Ele acredita que o primeiro semestre do gover
no de esquerda brasileiro foi perdido e pouco se pode
esperar de bom para o restante de 2003. Na avaliação
dele, Lula caminhapara ser uma oportunidade perdi
da caso não abandone o atual modelo econômico e
continue aprovando reformas, como a da Previdên
cia, que são desastrosas socialmente e resultado, so
mente, de concessões políticas. Filho de imigrante li
banês, Emir Sader nasceu em 13 de julho de 1943 em
São Páulo. O pai foi mascate no interior paulista e a
mãe, filha de libaneses, era professora de piano, mas
deixoude ;Iecionarpara cuidar dos filhos. Sader estu
dou em escola pública até chegar à Faculdade de Fi
losofiadaUSP na década de 60. Fez mestrado em Fi
losofiá Política.

Quando houve o golpe militar de 1964, era pro
fessor. Ficou exilado 13 anos e, quando retornou ao
País, reassumiu o cargo de professor de sociologia e
fez doutorado em Ciências Políticas. Sader foi Presi-

dente da Associação Latino-americana de Sociologia.
Hoje é coordenador do Laboratório de Políticas Públi
cas da UFRJ. Confira a seguir os principais trechos da
entrevista de Sader.

O Povo - O senhor faz parte do Conselho Edito
rial da revista Margem Esquerda. A que tipo de dis
cussão se propõe à publicação e que ganho social
pretende oferecer aos feitores e à comunidade aca
dêmica?

Emir Sader- Ela tenta definir um espaço de de
bate de esquerda. Historicamente defender as teses
que a esquerda defendeu: inclusão social,democra
cia política, soberania nacional. O ganho maior do de
bate é ter com clareza um espaço que seja de esquer
da, uma definição ideológica e política diferenciada
dos grupos de forças existentes, mas resgatar uma
coisa que nos anos 90foi muito abandonada que é o
debate, a elaboraçãote6rica. Estamos saindo de uma
década miserável teoricamente, principatmente sem
debates, onde tivemos transformações fUndamentais
sem que a sociedade tivesse tomado consciência de
suas dimensões. Então esta é a colaboração que a re
vista pretende dar.

OP - A idéia da revista é apresentar estes as
suntos do ponto devista de intelectuais de esquer
da. O que para o senhor, diante de um governo do
Partido dos Trabalhadores, significa ser de esquer
da? O senhor poderia comentar um trecho do texto
de lançamento da revista que diz: "Se remar contra
a corrente tem sido o destino inelutável da esquer
da, esperamos que a Margem Esquerda ofereça
instrumentos aos que insistem em navegar em tem
pos de águas turvas"?

Sader- É defender estas teses que mencio
nei: soberania nacional, preocupação com o meio
ambiente, justiça social, democracia política, afir
mação da diversidade cultural. Significa no Brasil
lutar contra a hegemonia do capital financeiro. Este
é o grande obstáculo hoje para a esquerda e para a
justiça no mundo. A concentração do poder em tor
no do capital especulativo, a transferência de recur
sos do setor produtivo para o especulativo, a finan
ceirização do Estado, que vive para pagar os juros
da dívida ao invés de afirmar direitos de cidadania,
o endividamento da sociedade para pagar o capital
estrangeiro e assim por diante.

OP - O senhor falou da pobreza dos debates
em outros tempos e que espera que a Margem
Esquerda contribua para a retomada da elaboração
teórica. Em um de seus artigos o senhor falou do sa
ber universitário. Como o senhor acredita que esta
produção acadêmica foi utilizada pelos governos bra-
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sileiros e como avalia sua possível utilização pelo go- Sader - O programa original do Lula abordava
verno Lula? isso. Diminuir taxa de juros é um meio importante

Sader - Na verdade, o saber acadêmico é um porque significa reabilitação econômica, significa
patrimônio público, um conhecimento que é construí- diminuir o peso do capital financeiro, Acho que este
do por escolas públicas, em função dos interesses é um caminho obrigatório, mas não basta apenas
públicos, com recursos públicos. No entanto, não é baixar os juros. E necessário redistribuir renda, por-
utilizado em geral pelos governos e quando é utiliza- tanto elevar o poder aquisitivo dos salários. Em
do é mais em função dos interesses privados, resga- suma, crescer na direção do mercado interno de
tar parte da universidade para discutir o Estado numa consumo de massa. Isso significa estimular o cres-
perspectiva oposta, de privatização do Estado. O que cimento e redistribuir renda.
se trata agora é de resgatar este conhecimento para OP - Em outra oportunidade o senhor afirmou
formular políticaspúblicas, para mudar a realidade do que o Governo Lula, na contramão do histórico do
que se trata. É afirmar o interesse público, o interesse Partido dos Trabalhadores, está se valendo de um
democrático, o direito da massa, e o da cidadania. discurso desmobilizador. O senhor avalia que está ha-

OP - Analisando o fazer política na última déca- vendo um retrocesso na organização e na mobiliza-
da e em outras, do que o senhor sente mais falta e ção social do País?
que avanços acredita que foram alcançados? Sader - Os movimentos estão organizados,

Sader - Em grande parte tivemos uma década mas o discurso do Lula é desmobilizador. Ele não
de retrocessos, no sentido mesmo da idéia de público. apelou para a mobilização social, mas para alianças
Política quer dizer políticas públicas. Houve retroces- com governadores, compartidos da oposição ou que
sos fundamentais porque a política se mercantilizou, não são do PT. Na verdade ele está restaurando as
foi financiada basicamente por recursos privados benesses políticas na contramão da mobilização so-
para promover interesses privados. Houve um desin- cial. As mobilizações que houve foram contra o gover-
teresse pelos sistemas públicos, uma falta de confian- no. O discurso do Lula é de que as pessoas tenham
ça nas soluções coletivas da massa da população. paciência e não cobrem as coisas para as quais ele
Acho que o interesse público é o que mais falta ao lon- foi eleito. Na verdade não muda o discurso do PT, o
go dos anos 90, o que mais retrocedeu. Lula é que sempre convocou a massa para lutar e

OP - Como o senhor avalia que o Lula está tra- agora passa a ter um discurso de governança.
balhando a herança deixada pelo período Fernando OP - E o senhor acha que isto está acontecen-
Henrique Cardoso e de que modo ele está viabilizan- do por que? Ele não estaria disposto a fazer esta rup-
do a efetivação das promessas feitas em campanha? tura?

Sader - Acho que ele está tendo uma atitude Sader - Basicamente porque o governo está
possivelmente continuista. Ele não está cumprindo querendo ganhar tempo para supostamente mudar
por enquanto e nem mostra que está disposto a cum- mais adiante. Mas tem um detalhe. O Lula hoje é forte,
prir tanto as mudanças quanto as prioridades sociais. tem legitimidade para mudar o modelo para o que ele
Significaria sair do modelo econômico existente. O foi eleito. Com o passar do tempo se ele quiser mudar,
Lula não só manteve como também aprofundou o mo- chegar à conclusão que a política financeira está re-
delo, fez um ajuste mais duro, mais conservador, mais cessiva, concentradora de· renda, talvez não tenha
pesado, transferindo ainda mais recursos para o setor força. Ele está jogando para mais diante uma mudan-
especulativo. Até agora não se pode dizer que há si- ça que só pode fazer no começo.
nais de saída do modelo. Todos os grandes proble- OP - E o senhor acredita essa protelação está
mas nacionais estão pendentes porque supõem na sendo feita de forma consciente?
verdade a este modelo que privilegia o ajuste fiscal Sader - Ele não tem consciência de que sua for-
em detrimento de todos os outros objetivos nacionais. ça hoje não será necessariamente a mesma de ama-

OP - Nesse sentido, o senhor se referiu em um nhã e não está consciente de que este modelo é a ra-
de seus artigos que a melhora nos indicadores finan- zão, a causa central dos problemas do Brasil e que a
ceiros obtidos pelo governo Lula no primeiro semes" política atual do Ministério da Fazenda e do Banco
tre se deu à custa de índices sociais. Então que alter- Central é de consolidação deste modelo. Essa cons-
nativa o senhor visualiza para que se tenha realmente ciência ele não tem demonstrado. Não há nem uma
uma ruptura disso sem se abandonar o lado social? política transitória de passagem.

----------------- ----- -- -----------.----------
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OP - E qual a sua expectativa para este semes- vemos federal, estadual e municipal que não é assun-
tre? O senhor acredita que será possível "crescer to de economia e menos ainda redistribuição de ren-
para dentro", sair deste círculo vicioso financeiro que da no País que é o mais injusto do mundo. O governo
o senhor coloca? federal tem que abandonar a idéia de que fazendo

Sader - Seo governo chegar a tomar medidas concessões vai a.calmar. Pelo contrário, elesvão ver
fortes para retomar o crescimento, essas inteNen- que o governo é fraco, concede e vira uma montanha
ções só devem ser feitas ao longo do próximo ano. A muito maior. Vão exigir reformas que consolidem o
recessão é profunda. A mais grave recessão desde a governo em um caminho equivocado. O capital que
recessão do Governo Collor. O governo vai ficar errá- chantageia o governo é especulativo. Ele vai exigir
tico neste semestre, vai perceber que foi muito para a cada vez mais porque o governo não se organizou
direita, vai começar a pender para um lado e para o com relação a esse capital que está. aí ameaçando ir
outro, mas sem mexer no modelo econômicoachan- embora, como fez ano passado. Ele (capital) não está
do que ocombate. à inflação só é possivel com medi- tranqüilizado com a reforma da Previdência. Aumen-
das de macroeconomia. O tamanho da recessão é tão toli o risco Brasil, o valor do dólar, viu com dificulda-
grandequé, .quanto mais •se demora em sair deste desa reforma da Previdência e depois premiou o go-
modelo, mais tarde se encontrará. medidas. E não é verno por ter feito a reforma tentando melhorar um
opção, o problemaéestarpreparado. Este s~mestre pouqUinho os índices, mas está aí na porta ameaçan-
será muito complicado e muito ruim para o Brasil por- do ir embora.
que o governoest~támantendoeste modelo na con- OP - E o senhor vê possibilidade real de uma
tramãodas necessidades sociais de desenvolvimen- ruptura com este capital sem grándesprejuízos para
to e distribuição de renda. o Brasil?

ap - Já podemos então pensar que o Lula está Sader - Com certeza, até·porque as condições
caminhando para ser uma oportUnidade perdida ou internacionais estão dadas para se sair deste modelo.
ainda é cedo para dizer isso? O Lulatem a força e a legitimidade para isso. É a me-

S~der -- Se a gente fosse parar agora o jogo, eu Ihor oportunidade em escala mundial para se sair
diria que ele é umaoportunidade perdida. Pelo menos deste modelo, pelo prestígio do Lula, pela'força eleito-
o começo do governo dele. Um começo quenão se ral dele, pelo esgotamento e fracasso do Governo
repete depois. Para que o Lula não sejauma oportuni- Fernando Henrique Cardoso, pelo prestígio que o
dade perdida ele precisa tomar medidas muito mais Brasil tem. Então o que está se jogando ali não é uma
drásticas <;Joque ele está pretendendo tomar para sair alternativa brasileira. É uma alternativa quase mundi-
desterpodel?-Ele estácolocando em risco uma opor- ai de saída do modelo para a qual oBrasil tem as me-
tunidadehistórica. Ihores condições.

OP .... E qual a sua avaliação sobre a reforma da OP - Mas isso não implicaria para o Brasil restri-
Previdência? ções e repressões por parte de o\Jtros países?

Sader - É uma reforma desastrosa, que não Sader - AArgentina está na moratória, a situa-
leva em conta que qualificar o servidor público e re - ção mais margin",1. Mesmo assim há excesso de capi-
munerá-Iobem é cuidar do Estado. O funcionário pú- tais no País. Então não é verdade este risco de ficar à
blico é visto como um burocrata vinculado a detalhes. margemdomuridoquandose busca a ruptura. O pior
Na verdade ele éum (agente) social do Estado. O go- é o Governo Lula ser a continuação do Governo Fer-
vemo continua a remunerar o capital financeiro com nando Henrique, da hegemonia do capital especulati-
taxas déjuros reais mais altas, mas penaliza o traba- vo sobre o País.
Ihador dosetor público. É uma reforma desastrosa so- OP - Então o senhor vê que essa ruptura de
cialmente, é umdesservíço do PT, é uma manchaque modelo hão traria prejuízos maiores do que os que se
vai ficar na história do Partido dos Trabalhadores. tem hoje.

OP-E nessa onda de reformas também tere- Sader - É. O pior é o Brasil estar aumentando
mos a tributária, a aprovação da nova lei de Falênci- sua dívida pagando juros cada vez mais altos. Oga-
as. Qual a sua posição sobre isso? nho eventual da taxa de jUros alta é atrair o capital es-

Sader - Já foi uma oportunidade perdida se fa- peculativo. O que acaba aumentando a própria dívida
zer justiçasocial por meio da tributação. Como disse o estatal.
Palocci, quem tem mais paga mais. Mas isso foi es- OP - Em que momento o senhor acha que o
quecido. Fiteram um arranjo institucional entre os go- Lula deveria propor esta ruptura para a sociedade?
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Sader - Simplesmente dizer: vamos transferir
os recursos do capital especulativo para o setor pro
dutivo, convocando os empresários para trocar seus
papéis da dívida do Estado por papéis do fundo do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social) para o crescimento econômico. Isso é
perfeitamente possível.

OP - A eleição do Lula também se colocou
como uma grande esperança para a reavivação da
América Latina. Que avanços o senhor avalia que já
foram efetivados neste sentido?

Sader - Até agora não há nada de substancial
mente positivo. Ao contrário, há um exemplo negativo
de que nem o Lula sai do modelo. Não existe possibili
dade para a retomada da Terceira Via, embora o Lula
esteja seguindo alguns princípios. Fracassaram de La
Rua, Fox. Esse caminho já está fechado.

OP - Qual a comparação que o senhor faz entre
o governo brasileiro e outros de esquerda no mundo?

Sader - Quais governos? Não há mais nenhum
país com governo de esquerda no mundo.

OP - Então nesse sentido o Lula seria um "peixe
remando contra a maré"?

Sader - Sim, mas uma maré que lhe é muito fa
vorável. Se ele quisesse consolidar e projetar de ma
neira alternativa, seria remando contra a maré, so
mando a maré existente.

OP - E assim poderia trazer outros "peixes"?
Sader- Sim.
OP - Falando agora de sua formação intelectu

al, o que foi mais importante: os exemplos na família,
sua vida acadêmica inclusive no Exterior ou suas ex
periências na militância política?

Sader - Acho que a compilação dessas coisas.
Conhecer um País injusto, conhecer alternativas, es
tar no setor público, ter uma prática política, ter tido
possibilidade nos anos 60 de ter acesso à teoria em
escala mundial. A compilação disso, principalmente
na década de 60, foi muito favorável à uma formação
política, a um espírito culto, à uma visão anticapitalis
ta e socialista.

OP - Com o passar dos anos alguma coisa mu
dou quanto à sua militância? Como o senhor se sente
hoje militante de esquerda?

Sader - Acho que todo mundo que teve uma tra
jetória deste tipo têm responsabilidades. Primeiro de
ajudar a esquerda a pensar sua trajetória. Em segun
do lugar, dar exemplo de comportamento pessoal, de
dedicação teórica e prática no ensino público; e em
terceiro ajudar a formar novas gerações de militantes
e pensadores que aliem a teoria à prática.

OP - O senhor continua então acreditando em
um mundo diferente, um outro mundo tal como o que
o senhor se referiu no ano passado durante participa
ção no 11 Fórum Social Mundial?

Sader - Enquanto o capitalismo existir e não re
solver os problemas da humanidade e sim agravá-los,
a alternativa do socialismo está colocada no horizon
te. Ela aparece de forma renovada porque o capitalis
mo não trouxe a solução aos problemas da humani
dade. Ao contrário, temos a hegemonia militar e a pre
potência dos norte-americanos. Fica renovada então
a possibilidade de uma sociedade pós-capitalista e
anticapitalista, que na verdade é um socialismo. Reto
mo isto no livro que estou lançando agora, A Vingan
ça da História pela editora Boi Tempo, onde falo das
características do momento atual, discuto as formas
de hegemonia americana e a alternativa em torno do
Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Um outro mun
do tanto é possível como necessário. É insuportável,
do ponto de vista social, moral e cultural, o fato de a
humanidade estar mercantilizada quando o homem
não se vende e não se compra. Isso é inaceitável e re
mete a maioria da humanidade à situação de misera
bilidade.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, neste dia tão especial, 10 de setembro, no qual
os jornalistas de todo o País comemoram o Dia da
Imprensa, gostaria de homenagear os profissionais
dos jornais, das tevês, das emissoras de rádio, das
assessorias de imprensa e da Internet e citar alguns
pontos do Código de Ética dos Jornalistas, aprovado
no Congresso Nacional dos Jornalistas Profissionais,
realizado na cidade do Rio de Janeiro em setembro
de 1985.

Em seu art. 1°, lembra o Código:

"Art. 1o O acesso à informação pública
é um direito inerente à condição de vida em
sociedade, que não pode ser impedido por
nenhum tipo de interesse".

Mais adiante, assinala o art. 9°:

"Art. 9° É dever do jornalista:
divulgar todos os fatos que sejam de

interesse público;
lutar pela liberdade de pensamento e

expressão;
defender o livre exercício da profissão;
valorizar, honrar e dignificar a profis-

são;
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opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e
à opressão, bem como defender os princípi
os expressos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos;

combater e denunciar todas as formas
de corrupção, em especial quando exercida
com o objetivo de controlar a informação;

respeitar a privacidade do cidadão;
prestigiar as entidades representativas

e democráticas da categoria ".

Parabéns a esses profissionais, vida eterna à
liberdade de imprensa, toda força à luta por melho
res salários e condições de trabalho, por mais res
peito à profissão e contra a violência que muitas v~

zes os ameaçam. Rendamos homenag~m a LUIz
Antônio, repórter fotográfico da revista Epoca, tão
barbaramente assassinado quando fazia o seu tra
balho.

Sr. Presidente, gostaria ainda de me referir ao
3° Encontro Nacional do Movimento de Fé e Políti
ca, a ser realizado neste mês em Goiânia. Tive a
honra de ser convidado a participar, mas infeliz
mente não poderei ir, pois, na mesma data, dias 20
e 21 deste mês, se reunirá, em São Bernardo do
Campo, o Conselho Político do meu mandato. Cer
ca de 200 pessoas de todo o Estado de São Paulo
discutirão meus primeiros meses de mandato e me
darão ou não autorização para concorrer ao cargo
de Prefeito daquela cidade.

Deixo aqui meu abraço a todos que participarão
do encontro de Goiânia. Um pouco de história: o pri
meiro ocorreu em Santo André, São Paulo, em de
zembro de 2000, reunindo cerca de 3 mil pessoas. O
segundo, em março do ano passado, atraiu a Poços
de Caldas, Minas Gerais, 4.500 participantes. Em Goiâ
nia, aguardam-se 7 mil pessoas.

Segundo Frei Betto, um dos organizadores do
encontro, o Movimento de Fé e Política é ecumênico,
aberto e destinado a propiciar aos cristãos engajados
na política um fórumde debates no qual possam nu
trir de fé sua vida e sua atuação transformadora da
sociedade. Muitos vinculam-se às Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs), onde despertaram para a
dimensão social da fé. AlgUns tornaram-se políticos
profissionais e a maioria insere-se em movimentos
sociais.

Afirma Frei Betto que essas pessoas "são cons
cientes da importância de fermentar a realidade com
os valores evangélicos'. E diz mais:

"Além de servir de antídoto ao funda
mentalismo, que sacraliza a política, e ao

secularismo, que ignora o papel da religião
na vida social, o Movimento Fé e Política ali
menta o aprofundamento bíblico, teológico e
pastoral quanto à relação entre as duas es
feras".

Nobres colegas, "nada mais político do que
afirmar que a religião nada tem a ver com a política",
alertou Gandhi. Todos nós, cristãos, somosdiscípu
los de um prisioneiro político. Jesus não morreu do
ente na cama, nem atropelado por bigas nas ruas de
Jerusalém. Preso, torturado e assassinado na cruz,
ele padeceu sob dois processos políticos. Sua men
sagem era fermento na massa e questionava as es
truturas socioeconômicas descentradas da defesa e
da promoção da vida como valor absoluto, sem dis
tinção de classe.

Toda religião é política, na medida em que visa
religar -daí o termo "religião" - cada pessoa a Deus,
que a habita, aos semelhantes e à natureza. São To
más de Aquino alertava que não se pode exigir a prá
tica das virtudes de quem passa fome, e Jesus inclu
iu, entre as bem-aventuranças, a fome de justiça. No
Magnificat, Maria cantou a sua visão de D,eus: Aquele
que sacia de bens os famintos e despede os abasta
dos com as mãos vazias, derruba os poderosos de
seus tronos e exalta os humildes (Lucas 1,46-55).

Conquistar a Terra Prometida -eis o tema do
evento de Goiãnia, a ser aberto, na manhã de sábado,
20 de setembro, por Pedro Wilson, Prefeito da cidade;
Dom Tomás Balduíno, Presidente da Comissão Pas
toral da Terra; e Gilberto Carvalho, Chefe de Gabinete
do Presidente Lula. Carlos Rodrigues Brandão, antro
pólogo, e Roseli Caldart, educadora do MST, dividirão
o painel Caminhar com os pés na terra. Darão teste
munho Maria Junqueira, das CEBs; Antonio Cechin,
educador popular; e Erialdo Pereira, da Escola Famí
lia Agrícola.

À tarde, o painel Salvar a vida na T,erra contará
com a participação de Marina Silva, Ministra do Meio
Ambiente, e Leonardo Boft, teólogo. Os testemunhos
ficarão por conta do MST; de Lúcia Ivani, educadora
ambiental; e de Agnaldo Santos, pataxó hã-hã-hãe. À
noite, haverá apresentação cultural.

No domingo, após a meditação e a dança circu
lar sagrada, o painel Novo céu e nova terra reunirá
Jether Ramalho, teólogo protestante, e o próprio Frei
Betto. Para os testemunhos estão convidados Sérgio
Alberto Dias, coordenador do Orçamento Participati
vo de Goiânia; Ivoni Reimer, pastora evangélica; e
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República-
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Lula participou dos dois encontros anteriores. O even
to culminará com a celebração do envio.

Parabéns aos participantes do Encontro de Fé e
Política e meu grande abraço!

Muito obrigado.
O SR. BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, realiza-se amanhã e depois de amanhã 
quinta-feira e sexta-feira - uma importante reunião
em Fortaleza.

Técnicos do Governo do Estado do Ceará e
gestores do Banco Mundial vão apresentar, ~m gra_n
de estilo, os excepcionais resultados do Projeto Sao
José no setor de abastecimento de água.

Esse momento, dos mais significativos, oferece
a todos nós que temos compromissos efetivos com o
desenvolvimento social das populações absoluta
mente carentes a possibilidade de aplaudir o sucesso
de um projeto fundamental, competentemente im
plantado.

Pelo discernimento do Governador Tasso Jere
issati, há quase 10 anos a administração do meu
Estado concebeu o Projeto São José, que se transfor
mou no mais importante instrumento de ação para a
redenção do semi-árido do Ceará.

Com o decidido apoio do Banco Mundial, o Pro
jeto São José, ao completara seu primeiro ciclo de
vida, promoveu a redenção de uma região que, du
rante séculos, amargou carências imensas.

São inúmeras as ações realizadas, nesse perío
do, por esse instrumento de recuperação da dignida
de do sertanejo.

Apesar da sua magnitude, essa ferrame.nta de
cidadania, de dignidade não é ainda do conhecimento
amplo da Nação. O Projeto São José consagrou-se
não apenas por ter promovido, de fato, investimentos
em infra-estrutura socioeconômica básica, apoiando
os pequenos produtores e grupos comunitários. O
seu êxito estruturou-se, antes mesmo de ele entrar
em ação, antes mesmo de colher os primeiros resul
tados, em decisão política do então Governador Tas
so Jereissatide diferenciá-lo. Vontade e decisão polí
ticas, que implicaram o rompimento com as prát!~as

do passado, com o c1ientelismo, com a velha p~atlca

de submeter o cidadão pobre, de tudo neceSSitado,
ao jugo dos caciques políticos do passado.

Tasso Jereissati rompeu com esse modelo ana
crônico, que por décadas gerou apenas sofrimento
para o povo que necessitava de atendiment.o prag~~
tico, eficiente, para ter condições de emergir da mlse
ria, da pobreza extrema, da dependência secular.

Rompendo as práticas tradicionais, o Projeto
São José nasceu como um instrumento apolítico e
apartidário, características que possibilitaram às co
munidades, por intermédio de suas associações, de
mandar diretamente ao Governo do Estado investi
mentos para infra-estrutura, investimentos de nature
za produtiva e também subprojetos de cunho social.
Livres de quaisquer intermediários, libertas do '~oma

lá, dá cá", as comunidades puderam finalmente rela
cionar-se com a administração do Estado. Modelo
que possibilitou, em curto espaço de tempo, a implan
tação de sistemas comunitários de abastecimento de
água, a construção de habitações rurais, a aquisição
de bens de capital, como tratores para agroindústrias,
a reforma e ampliação de escolas, postos de saúde,
creches e casas de cultura e a implantação de eletrifi
cação rural.

Promoveu o Projeto São José uma revolução si
lenciosa. Revolução que pode ser mensurada em de
corrência de São José abençoar atualmente 177 dos
184 Municípios cearenses. Revolução que promoveu
transformações as mais profundas.

Tanto é verdade que entre 1995 e 2001 - no cur
to espaço de apenas 6 anos - foram liberados 5.809
subprojetos, resultando no atendimento de 1.675.000
cidadãos, equivalendo a 68% da população rural do
Estado.

Com isso, 5.032 comunidades foram beneficiadas
nos 177 Municípios em que o Projeto São José foi im
plantado, transformando a vida de 335.000 famílias.

Naquele período, o Projeto São José permitiu
ao Governo do Estado do Ceará transferir diretamen
te às associações comunitárias nada mais nada me
nos dos que 211 milhões de reais.

Foram muitos os impactos - e todos decisivos 
causados pelo Projeto São José, dos quais destaco
alguns: processo de atuação integrada com órgãos
setoriais do Governo Estadual, objetivando partilhar
estratégias com outros programas e projetos em im
plementação; atendimento de serviços básicos a c.o
munidades raramente beneficiadas pelos mecanis
mos institucionais centralizados; desenvolvimento de
amplo programa de capacitação, prin~ipalmente para
os beneficiários das ações e conselheiros dos Conse
lhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável 
CMDS' custos mais baixos dos subprojetos - entre
40% e'60% -, em comparação com os mecanismos
tradicionais.

De acordo com estudo realizado pelo Banco
Mundial, com o Projeto São José, em face de suas ca
racterísticas e de suas preocupações com o ser hu
mano, foram implantados, entre 1996 e 1999, 1.429

------- - ----
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projetos de eletrificação. Com isso, 67.000 famílias fo-e a firme determinação dessa indiscutível liderança
ram beneficiadas; 29.248 ruas, iluminadas; 103.891 política que é o Senador Tasso Jereissati.
aparelhos· elétricos, adquiridos; 298 comunidades, Esse homem público, movido pelos mais profun-
beneficiadas com a implantação de sistemas de irri- dos sentimentos do cristianismo - do humanismo, en-
gação. fim -, decidiu transformar a vida de seus conterrâne-

Muito mais importante do que todos esses be- os. E conseguiu, no exíguo lapso de tempo de 10z
nefícios, no entanto, foi apossibilidade de serem im- ànos.
plantados 374 turnos noturnos em escolas de comu- Muito obrigado.
nidades rurais. O SR. LlNCOLN PORTELA(Bloco/PL-MG. Pro-

Esse inédito processo de transformação social nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
redundou, conforme constatou a Universidade Fede- Srs. Deputados, os consumidores, mais uma vez, le-
ral do Ceará, em acréscimo de 70% no índice de Qua- varam um susto. A recehtedecisão do Supremo Tribu-
lidade de Vida de famílias que passaram a viver em nal Federal concedendo liminar que autoriza as ope-
imóveis adquiridos com recursos do São José. radoras de planos de saúde a reajustar seus contra-

Tambémo índice de Desenvolvimento Econômi- tos antigos acima dos índices estabelecidos pela
co e Sócial das famílias beneficiadas comas ações Agência Nacional de Saúde realmente foi o que pode-
do projete:> registrou uma notável elevação, da ordem ríamos chamar de tiro certeiro.
de 6,78%, em comparação com as famílias não aten- Como se não bastasse, os médicos agora vão
didas. lutar por reajuste em mais de 5 mil procedimentos e

O mesmo estudo realizado pela Universidade serviços. O que atingirá diretamente o bolso do con-
Federal do Ceará detectou também que o índice de sumidor, principalmente os mais idosos ou os que te-
Desenvolvimento de Vida das famílias abrangidas nham assinado contrato antes de 199B.
pelo São José é 20% maior em relação às unidades Não condenamos as empresas nem os médicos
familiares que não participam do projeto. por buscarem o que acham justo, mas como fica o

Além disso, o estudo revelou que nas comunida- consumidor ante a decisão e a probabilidade de au-
des atendidas o índice de analfabetismo é 19,92% mento dos serviços?
menor, em· relação àquelas que não são atendidas. Afinal, os usuários dos planos de saúde pagam

Independentemente desses resultados, a reali- anos e anos para terem garantias. Viram o Governo
dade, 10 anos depois de ter o projeto ganhado vida, formatar uma regulamentação justa, eliminando au-
atesta que o mais importante impacto do São José é a mentos abusivos, e, agora, de repente, vêem tudo se
forte contribuição na formação do capital social no esvaindo, desaparecendo.
ârhbitocomunitário. Ao menos a.inda resta uma esperança: o mérito

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto da liminar concedida será analisado e ela pode cair.
representa. um instrumento para fortalecer na prática Sr. Presidente, é preciso que se encontre alter-
a capacidade da comunidade de se organizar para re- nativa justapara ambos os lados. Os médicos não po-
solver seus problemas, tornando-se cidadã e exer- dem ter seus serviços desprezados; o cOl1sumidor, o
cendo nodia-a-dia o indispensável processo da cida- único inocente, não pode Ser punido injustamente,
dania. nem os planos podem se tornar inexeqüíveis.

Em abril do ano passado foideflagrada a segun- Obrigado.
da fase do projeto, que vai, até dezembro de 2004, re- O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB-MG.
sultar na implantação de 1.975 novos projetos, bene- Sem revisão do orador.)- Sr. .Presidente, Sras. e Srs.
ficiatido, com resultado da aplicação de 108 milhões Deputados, comunico· à Casa que se encerrou há
de reais, 68.470 famfl.ias. pouco a reunião da. Comissão de Defesa do Consumi-

Senhoras e senhores, esse breve balanço do dor com o Vice-Presidente da República, José Alen-
Projeto São José atesta, de maneira indiscutível, que cal', este grande homem público que está coordenan-
é possível transformar, em curto tempo, a realidade do os trabalhos para a transposição das águas do Rio
das regiões mais carentes do Brasil, em especial a do São Francisco inclUsive em. terras pernambucanas,
Nordeste, que historicamente sempre foi relegado a numa homenagem a V.Exa., Deputado Inocêncio Oli-
um plano· secundário pelo Governo Federal. Basta veira, e ao Deputado José Múcio Monteiro, também
apenas qUe o administrador público tenha a vontade presente.
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Atendendo a requerimento que apresentei jun
to com o Deputado Edson Duarte, do PV da Bahia, o
Vice-Presidente veio à nossa Comissão, onde con
versou com os Srs. Deputados sobre a revitalização
e a transposição das águas do Rio São Francisco. Fi
cou claro que os estudiosos aceitam a transposição,
desde que precedida de ação preventiva e da revita
lização do rio, principalmente em territórios mineiro e
baiano.

Foram 7 horas e meia de reunião. Parabenizo o
Vice-Presidente José Alencar por ter debatido com
tanta paciência e determinação o importante tema da
revitalização e transposição das águas do Rio São
Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai aguardar até que se complete o quo
rum regimental para dar início à votação.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os De
putados que usarem a palavra devem estar inscritos.
Alguns estão se pronunciando sem registrar a pre
sença.

Sugiro que seja computada a presença de quem
usar a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
V.Exa. tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
amanhã será para nós, mineiros, um dia importante,
na medida em que vamos receber em nosso Estado 2
carretas do Tribunal Regional Federal, neste novo
momento que o Brasil está vivenciando.

Sr. Presidente, é preciso colocar os Poderes da
Republica a serviço da imensa maioria da população,
dos pobres, dos trabalhadores. De forma inovadora, o
Tribunal Regional Federal da 1a Região, que congre
ga os Estados de Minas Gerais e os do Norte do Bra
sil, decidiu fazer audiências itinerantes para resolver
inúmeros problemas. Esse assunto aflige a todos nós,
Parlamentares. A Justiça, neste momento, atua na
mesma direção que o Programa Fome Zero. Como
diz o Evangelho, "nem só de pão vive o homem'. Ele
também necessita de justiça, e sabemos que, para os
trabalhadores e o povo pobre, ela é cara e difícil.

Por isso, aproveito este momento para parabe
nizar o Presidente do Tribunal Regional Federal, De
sembargador Catão Alves, que tomou brilhante inicia
tiva para atender às pequenas causas, de até 60 salá
rios mínimos, ou seja, 14.400 reais, que incluem pen
sões e aposentadorias do INSS. Tudo isso será resol
vido. Casos que às vezes demoravam anos e em que
os advogados tinham de ir a Belo Horizonte - isso
vale para outras Capitais e para o interior de outros
Estados - serão, no período de 30 dias, resolvidos de
uma só vez.

Haverá duas carretas no Vale do Aço: uma para
dar entrada na ação e outra para fazer o trabalho con
clusivo dos julgamentos com a cúpula da Justiça Fe
deral - desembargadores, juízes e assessoria. Esse
atendimento começará pela cidade de Ipatinga. Te
nho motivos para agradecer ao TRF por escolher o
Vale do Aço, região de peso do nosso Estado e que
tem muitas pendências.

Em seguida, o sistema atenderá, com agilidade,
às populações mais carentes das cidades de Valada
res, Teófilo Otoni, Montes Claros, Araçuaí, Espinosa e
Januária, chegando ao Estado do Tocantins. Por isso,
fico feliz com o sentimento de integração do novo Bra
sil, que o Poder Judiciário, por intermédio da Justiça
Federal, praticará, a partir de amanhã, no Estado de
Minas Gerais.

Espero que o processo seja bem-sucedido e
que outros Poderes possam integrar o novo mo
mento nacional a fim de produzir soluções e ações
que atendam às camadas mais sofridas da popula
ção brasileira.

Parabenizo o Dr. Catão Alves e toda a sua as
sessoria pela iniciativa inédita e brilhante.

O SR.LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, dentre as funções da Justiça, uma das mais
importantes é a proteção dos fracos e dos desvalidos,
sobretudo se estes se encontram diante da sanha ar
recadadora do Estado moderno, quase onipotente.
Basta uma canetada para confiscar uma parte polpu
da do patrimônio do contribuinte, e tal função ganha
relevância quando se trata da segurança dos homens
honestos.

Assim, é digna de louvor a atitude do Desembar
gador Luiz Eduardo Rabello, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao conceder li
minar, no dia 27 de agosto, suspendendo a Lei Esta
dual n° 4.135/2003, que eleva para 200"10 a alíquota
do ICMS incidente sobre as operações de compra de
armas de fogo e munições, inclusive suas partes e

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



Setembro de 2003 OlÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45727

acessórios. A lei foi promulgada pelo Poder Executivo
Estadual com o pretenso objetivo de reduzir o número
de mortes provocadas por armas de fogo no Estado.

De acordo com o Desembargador, o Poder Exe
cutivo, autor do projeto, e a Assembléia Legislativa, que
aprovou a lei, partiram da falsa premissa de que a vio
lência é causada pelo cidadão de bem, trabalhador e
chefe de família, com residência fixa, porque, segundo
ele, "sornentea estes se destina a presente lei, jáque,
por razões óbvias, criminoso não adquire arma em es
tabelecimento comercial aberto ao públicd'.

O Desembargador destacou, em sua decisão,
os seus 10 anos de experiência na Defensoria Públi
ca, especialmente na Vara Criminal, e outros 16 anos
na Promotoria Pública.. Ele disse que"na área de se
gurança pública não existe espaço para leigos, pois
somente o conhecirnento técnico e jurídico específi
co, aliado à prática no trato com definquentes, é ca
paz de mostrar os caminhos para reduzir a criminali
dade e defender a sociedade".

Ele afirmou também que uma sucessão de er
ros impede o combate da criminalidade, entre eles a
legislação penal brasileira, "excessivamente benevo
lente com o criminoso". Para ele, a lei é um verdadeiro
acinte, chegando às raias do desestímulo ao traba
lhador brasileiro e às vítimas dos crimes, cada vez
mais indefesas.

Eduardo Rabello disse que a lei atende a inte
ressespolítico-econômicos, aos quais não é conveni
ente uma população consciente de seus direitos, uma
polícia bem preparada e, sobretudo, bem remunera
da. Ele destacou que, ao mesmo tempo em que se tira
do trabalhador brasileiro e do chefe de família a possi
bilidade de adquirir uma simples arma para defesa
pessoal, os criminosos dispõem de armamentos de
guerra, inclusive privativos das Forças Armadas.

"A experiência mostra que, ao contrário do que
procuram as autoridades estaduais fazer crer, a lei
ora sob exame virá a estimular o comércio ilegal de
armas e munições", disse o Desembargador, segun
do notícia veiculada pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, em 28 deagosto de 2003, às 17h08min, sob
o título Desembargador suspendeaumento de ICMS
para·armas.

Sr. Presidente, louvamos a atitude da Justiça na
defesa do homem honesto, no seu indissociável direi
to de legítima defesa contra a escalada do crime. E
ouçamos a voz da experiência dos Secretários de Se
gurança Pública, qúe, em oportuna visita ao Ministro
da Justiça, pediram a rejeição do Estatuto do Desar
mamento na Câmara dos Deputados.

Os Secretários de todo o País também se reuni
ram com o Relator da proposta, Deputado Luiz Eduar
do Greenhalgh, do PT de São Paulo, para sugerir 5 al
terações principais. Eles dizem que não foram ouvi
dos na elaboração do Estatuto.

O Colégio Nacional de Secretários dia Seguran
ça Pública não quer que seja realizado referendo em
2005 para analisar a· proibição da venda de armas.
Pede ainda que o uso de armas seja autorizado para
integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co, para Oficiais de Justiça, agentes penitenciários
fora de serviço e moradores de locais afastados e pe
rigosos.

"As modificações têm fundamental importância
para nós. Senão, o Estatuto será só uma lei a mais.
Vamos trabalhar com nossos Deputados e Senado
res", afirmou o Secretário de Mato Grosso do Sul, Da
goberto Nogueira Filho. Além de contar com as ban
cadas, os Secretários receberam o apoio do Ministro
da Justiça, Márcio Thomaz 8astos. "Há muitas modifi
cações que fizeram no projeto original com as quais
não concordamoEJ', afirmou o Ministro. O projetoorigi
nal é do Executivo, mas foi modificado pelo Relator.

Alguns Secretários acreditam que, se for aprova
da como está, a lei pode não ser aplicada. "Não vou
prender um caboclo armado para caçaI', argumentou o
Secretário do Amazonas, Júlio Assis Corrêa Pinheiro.

Tenho dito.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA

(PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje recebemos em Brasília
centenas de Prefeitos de vários Estados brasileiros.

Conversei com os representantes de Goiás, que
estão preocupados com as perdas causadas pela re
forma tributária. Além disso, eles recebem de presen
te, do Governo, a obrigação de cobrar a taxa de lixo. O
Governo está promovendo aumento dacarga tributá
ria e deixando uma brecha para que os Prefeitos co
brem mais impostos em seus Municípios.

Participo da CPI da Pirataria. Em Goiânia, em
debate na televisão, perguntaram-me, por meio de
participação por telefone, o que deveria Sl9r feito para
coibir ou acabar de vez com a pirataria. Isto é impossí
vel, mas podemos, pelo menos, diminuí-Ia. Um dos fa
tores que levam à pirataria no Brasil, sem dúvida ne
nhuma, é a elevada carga tributária. Com o aumento
proposto na reforma, não tenham dúvida de que a pi
rataria vai aumentar mais ainda em muitos setores da
economia.

Sr. Presidente, muitos perdem e quase ninguém
ganha, a não ser o Poder Central, com a reforma tri-
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butária. O Presidente Lula afirma categoricamente
que não haverá aumento da carga tributária em todas
as entrevistas e pronunciamentos que tem feito. Acho
que S.Exa. fala com sinceridade porque, como a mai
oria dos brasileiros - inclusive eu -, não domina o as
sunto. Aqueles que o assessoram estão mentindo
para ele. Só pode ser isso.

É claro o aumento da carga tributária, com o
qual estamos preocupados. Por isso, em muitos des
taques vamos tentar corrigir o projeto.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden"

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL está em obstrução. Os Deputados que quiserem
votar contra os Prefeitos e Municípios podem vir mar
car presença, mas nosso partido está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PFL
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antônio Carlos Biffi.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, peço licença aos nobres colegas
desta Casa para prestar uma homenagem à Polícia
Militar de Mato Grosso do Sul, que comemora Neste
mês 168 anos de criação, uma história que passa pe
las épocas das províncias brasileiras e também pela
Guerra do Paraguai, até chegar aos nossos dias. Sa
bemos o quanto é importante valorizar esses profissi
onais, pois, embora exista no Estado uma luta para
oferecer melhores salários à categoria, eles ainda
não são gratificados como merecem, tamanha sua
responsabilidade.

Aqueles que zelam pela segurança dos cida
dãos e se dedicam ao trabalho dia e noite, deixando,
muitas vezes, a família preocupada em casa, são dig
nos de nosso respeito e admiração. A corporação de
Mato Grosso do Sul tem um efetivo que ultrapassa os
4,5 mil homens e mulheres e está localizada em 13
distritos, com 15 batalhões atuando nas áreas pre
ventiva e repressiva, sempre na defesa da cidadania.
A PM está presente nas zonas rurais e urbanas e
presta serviço também nas rodovias estaduais.

Destaco ainda o papel fundamental da PM
Ambiental, que tem diversas ações envolvendo a pre
servação da nossa fauna e flora, principalmente no
Pantanal, nosso maior patrimônio natural. Sabemos

que dois terços dele ficam em Mato Grosso do Sul. A
Polícia Militar também é responsável pelo controle da
fronteira com o Paraguai e a Bolívia, que compreende
área grande e seca, assegurando aos mato-grossen
ses muita tranqüilidade.

O Corpo de Bombeiros, que também está inseri
do na corporação, é outro lado da Polícia Militar que
deve receber os cumprimentos de todos, já que está
sempre pronto a salvar vidas em nossa região.

Embora vivamos um momento turbulento com o
aumento da violência, o trabalho da PM está cada vez
mais presente e a intenção é que os policiais estejam
ainda mais próximos da população. Por todos esses
motivos, quero ressaltar a importância da Polícia Mili
tar do Estado e parabenizar cada integrante da corpo
ração por estes 168 anos.

Era oque tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado José Thomaz Nonô.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

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. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado José Thomaz Nonô, solicito a V.Exa. que
registre sua presença.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Cumprirei a de
terminação de VExa., até porque não me julgo fan
tasma, nem VExa. tem dúvida da minha presença.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ao
contrário, VExa. é muito vivo. (Risos.)

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, outros
Deputados tambémjá falaram sem que a presença ti
vesse sido registrada. É preciso que a presença deles
seja computada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, infelizmente, em todo
início de legislatura, quando assumem Prefeitos e
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Governadores - o Poder Judiciário se vêpermanen- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
temente diante dessa realidade -, há no Brasil certa Convoco as Sras. e Srs. Deputados a virem ao plená-
indignação com o que se convencionou chamar, des- rio, a fim de iniciarmos a Ordemdo Dia. Hoje teremos
de os Papas, de nepotismo. várias votações.

Não quero enveredar por nenhum caminho ba~ Determino que as Comissões cessem seus tra-
rato -porque nunca quis - de moralismo. Inclusive balhos e orientem seus integrantes avirem ao plená-
parodio o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribu" rio. Qualquer decisão tomada com a Ordem do Dia
nal Federal, que, num voto, disse que o nepotismo é em andamento será considerada nula.
legal e não precisa de nenhuma reforma constitucio- O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
nal, até porque a Constituição Federal determina que palavra pela ordern.
não seja praticado. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Mas lembro ao Plenário que, em 1995, na condi- VExa. a palavra.
ção de Senador da República, consegui. aprovar na- O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem.
quela Casa projeto proibindo a prática do nepotismo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
nos 3 Poderes e em todos os níveis da República - grave denúnciasobre fato que está acontecendo nes-
União, Estados e Municípios. Ele evita.ria· essa onda te mornento em São Paulo: a Polícia Estadual cercou
de indignação, que passa, porque se perde a memó- a Secretaria Nacional do MST e, sem ordem judicial,
ria, e volta~m30u4 anos, quando um órgão de im- está forçando a entradapara prender mais lideranças.
prensa qualquer levanta o problema. Já fOram presos 13 companheiros, entre eles José

Nosso projeto foi aqui arquivado, quando Luís Rainha e sua esposa, Diolinda, que foram levados
Eduardo era Presidente. da Casa. Retomei-o e rea- para b presídio de segurança máxima do Estado.
presentei~ô no Senado Federal, que mais uma vez o Só este anO foram assassinados 22 trabalhado-
aprovou e para cá.o enviou. Ele foi discutido na Co- res na luta pela terra. Pergunto às lideranças da ban-
missão de Constituição e Justiça e de Redação e, cada ruralista que aqui estão: quantos fazendeiros fo-
com voto pela inconstitucionalidade, evidentemente ram mortos norriesmo período? E ainda nos acusam
seria arquivado, porque era terminativo, se não hou - de violentos. Quem são os violentos, Deputado Ro-
vesse recurso.· E houve, do.então Líder do PPS, De - naido Caiado? Quem são os violentos? É a pergunta
putado João Herrmann Neto. O projeto se encontra que faço, Sr. Presidente.
na Presidência da Câma.ra dos Deputados, pronto O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
para vir a plenário. peço a palavra para uma questão de ordem.

Não quero, e nunca quis, com esse meu projeto, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
agredir quem quer que seja, até porque, se não há VExa. a palavra.
proibição, as pessoas podem se valer do nepotismo e O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Questão
serão respeitadas nesse direito. Mas é importante de ordem. Sem tévisão do orador.) - Sr. Presidente,
que °País seja respeitado e haja lei que proíba essa formulei, na ql.Jarta~feira da semana passada, ques-
prática, até para que não se tenha de discutir por que tão de ordem com base nos arts. 17, 95 e 96 do Regi-
mantê~la. mento Interno.

Sr. Presidente, dirijo apelo a V.Exa: seria impor- Neste momento, quero referir-me à tradição da
tante que a Câmara Federal desse o exemplo que o Casa de pautar as matérias a serem discutidas e vo-
Senado da República já deu. Isso ajudaria o País e, tadas com um mês de antecedência e, em acordo
não tenho dúvida, também os Parlamentares, que, com o Colégio de Líderes, semanalmente.
com a lei, não mais seriam pressionados. Existem Nós, Parlamentares, junto com nossas assesso-
pressões justas .e indevidas ou, pouco importa, de rias, não estamos tendo oportunidade de estudar
boa e de má~fé. O fato é que existem, e alguns não re- mais detalhadamente as matérias constantes da
sistem a elas. Com alei, resistiriam. Ordem do Dia, diante do exíguo prazo que decorre

Talvez VExa., Sr. Presidente, permita, no mo- entre a análise ea déliberação.
mento em que vivemos amplo processo de reforma Nesta questão de ordem, lembro a VExa. que
do Estado, que votemos essa lei que proíbe o nepotis- os ex-Presidentês Michel Temer e Aécio Neves reuni-
mo no País, já aprovada no Senado Federal. Falta a am o Colégio de Líderes, pautavam mensalmente as
Câmara dos Deputados votá~IR Por que VExa. não a matérias que deveriam ingressar na Ordem do Dia
coloca náOrdem do Dia? É o apelo que faço. para serem discutidas e votadas, e, a cada semana,
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as iam priorizando. Grande parte dos Deputados, in- O SR. CLAUDIO CAJADO - Obrigado.
clusive eu, estamos interessados em ir a fundo nas O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-
matérias e estudar com as assessorias os projetos licito a VExa. que registre sua presença.
que estão sendo discutidos, mas temos enfrentado O SR. CLAUDIO CAJADO - Pois não. Vou re-
enormes dificuldades porque, muitas vezes, as maté- gistrá-Ia neste momento.
rias são pautadas no dia anterior. Tal procedimento O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
está inviabilizando o detalhamento, o estudo mais Obrigado.
aprimorado e até o aperfeiçoamento da legislação O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
que estamos aprovando na Câmara dos Deputados~ Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro.

A questão de ordem que formulei na quarta-feira O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi-
passada a V.Exa. era no sentido de retomarmos são do orador.) _ Sr. Presidente, segundo vi, acontece
aquela tradição, para que tivéssemos mais tempo de uma estranha mobilização na porta da Câmara, e al-
analisar as matérias. Seriam divulgadas mensalmen- guns Prefeitos ameaçam invadir o plenário desta
te as que deverão entrar em discussão e votação e, Casa. Talvez motivados pela emoção do debate da re-
nas reuniões semanais entre os Líderes e V.Exa., se- forma tributária, alguns estão incentivando um tipo de
ria definida a pauta de cada semana. Isso ajudaria os pressão indevida. Isso não funciona e é contraprodu-
Parlamentares e as assessorias, que não estão tendo cente. É uma irresponsabilidade algum Parlamentar
tempo hábil para analisar importantes projetos que querer, de alguma maneira, estabelecer esse tipo de
estão sendo debatidos na Casa e para propor altera- procedimento como forma de pressão na Casa.

ções. Ouvi o comentário de Deputado do PFL há pou-
Esta é a minha questão de ordem. Peço que co de que teríamos que responder aos votos dos Pre-

VExa. a receba com extremo carinho e atenção, feitos em nossas bases. Quero dizer que não tenho
como é do seu feitio, e atenda ao meu apelo. costume de vincular minha votação a supostos Prefei-

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- tos cabos eleitorais. Cada um tem o seu papel. Não
putado Claudio Cajado, recebo a questão de ordem dependo desse tipo de relação político-fisiológica.
de V.Exa. e entendo sua preocupação, mas ela não Trabalho com outros elementos políticos para me ele-
procede no que se refere à atuação desta Mesa. gero Tenho profundo respeito pelos Prefeitos de todos

Em junho, tivemos a pauta trancada em virtude os partidos do meu Estado, inclusive apresentei
de medidas provisórias. A pauta do mês de julho, de emendas que beneficiam Municípios administrados
convocação extraordinária, foi de conhecimento pú- pelo PFL. Refuto integralmente esse tipo de procedi-
blico - de V.Exa., de todos os Deputados e da socie- mento.
dade. No mês de agosto, discutimos reformas, e, por V.Exa. tem demonstrado grande capacidade de
alguns dias, a pauta esteve trancada também em vir- negociação. Talvez alguns, por não estarem acostu-
tude de medidas provisórias. Agora, continuamos dis- mados com seu estilo negociador e respeitador das
cutindo a reforma, que tem sido a pauta deste mês e expressões naturais, estejam pensando que há algu-
meio. ma fragilidade nesse procedimento.

Ontem, em reunião de Líderes, o Líder do parti- Recomendamos aos Prefeitos que estão pre-
do de VExa. estava presente. Apresentei uma pré-pa- tendendo utilizar esse expediente que se resguar-
uta, já indicada desde o mês de junho, e solicitei a to- demo Primeiro, porque não vai funcionar e, segun-
dos que apontassem projetos considerados prioritári- do, porque é contraproducente, e vai se pagar um
os, para que pudéssemos montar a Ordem do Dia. O preço por essa atitude. Há outras maneiras demo-
Líder do PFL tem em mãos essa pré-pauta. cráticas, saudáveis e naturais de fazer pressão que

Então, não há nenhuma incoerência na condu- não seja esse tipo de manifestação, que não con-
ção e na montagem da pauta por parte da Mesa. vém a um Prefeito. Daqui a alguns dias, por incenti-

O SR. CLAUDIO CAJADO - Ou seja, ultrapas- varem essa atitude, a população poderá ameaçar
sado este momento de votação das reformas tributá- invadir seus gabinetes.
ria e previdenciária, teremos assegurado que as pau- É evidente que gostaríamos muito que os Prefe-
tas serão divulgadas semanalmente e com um mês itos estabelecessem uma relação de transparência
de antecedência, Sr. Presidente? com as verbas federais que recebem e prestassem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - contas à população, inclusive para justificar seu pleito
Exatamente. de aumento. Infelizmente, isso não ocorre na maioria
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das vezes: não se dá publicidade à aplicação das ver
bas, para que a população possa acompanhar os
gastos. É importante, num processo democrático, que
as pessoas aprendam a ser transparentes, inclusive
para reivindicar o mesmo em procedimentos demo
cráticos.

Ficam o registro e o apelo para alguns Parla
mentares: não entrem na aventura de tentar pressio
nar por meio do grito ou da força, da invasão do plená
rio da Câmara dos Deputados, porque não é o proce
dimento correto. É inaceitável, irresponsável e terá de
serrechaçado com toda a força por aqueles que acre
ditam no processo democrático de negociação e de
busca de uma saída para a discussão da reforma tri
butária.

Muito obrigado.
O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL-PA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, como paraense, quero aqui manifestar o
meu regozijo e, aomesmo tempo, a minha apreensão
com a situação do meu conterrâneo Senador Luiz
Otávio Oliveira Campos, indicado pelo Senado para
ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Re
gozijo porque o Pará merece essa indicação. Merece
ter um representante naquela Corte Suprema de
Contas. Apreensão diante do verdadeiro linchamento
que S.Exa. vem sofrendo, quando a máxima do direito
diz que toda pessoa é inocente até que se prove o
contrário. Infelizmente, a história do nosso País está
repleta de exemplos contrários a essa cuidadosa ver
dade jurídica.

No Brasil, as notícias e denúncias, muitas vezes
fabricadas ou exageradas, continuam se prestando a
interesses politicamente mesquinhos, que buscam
impedir o progresso das pessoas e dos partidos às
funções que lhes são de merecimento pelos serviços
prestados ao longo de suas carreiras. Assim, vamos
nós, brasileiros, de dossiê em dossiê, solapando a
moral e, a boa fama daqueles que conseguem sobres
sair no emaranhado das vaidades que rege o cenário
político nacional.

O engraçado dessa história é que o Senador
Luiz Otávio, desde o seu ingresso e em toda a sua vi
toriosa carreira política, vem sendo julgado em todas
as instâncias possíveis, sempre sendo absolvido por
quem de direito.

O exemplo mais claro disso é que Luiz Otávio
tem sido reiteradamente julgado pela população de
Belémec:jo Pará, que o elegeu sucessivamente para
Vereador, Deputado Estadual e, mais recentemente,
Senadorda República.

Também tive oprivilégio de ser Vereador em Be
lém, com o Senador Luiz Otávio presidindo a nossa
Câmara. Ali pude conhecê-lo melhor e comprovar a
sua correção no trato com os seus pares e demais
funcionarios. Em seguida, foi eleito para a Assembléia
Legislativa do Pará e rapidamente chegou à Presi
dência da Casa, função que desempenhou com ex
trema competência, a ponto de alcançar um· grau de
respeito e admiração tão significativo que o habilitou
para concorrer a uma vaga no Senado Federal, pela
coligação encabeçada pelo ex-Governador Almir Ga
briel. O resultado da vitória não foi nenhuma surpresa
para quem o conhece de perto, sendo, mais uma vez,
Luiz Otávio absolvido pela vontade das urnas.

Mas não é somente o povo do Pará que o tem
absolvido. Aqui mesmo no Congresso Nacional, o Se
nador também tem sido sucessivamente julgado. No
ano passado, em função da mesma história, a Comis
são de Ética do Senado julgou~o sob a acusação de
falta de decoro parlamentar. O resultado é do conhe
cimento de todos, pois, por unanimidade, a Comissão
de Ética deliberou pela inocência.de Luiz: Otávio. Ago
ra, com a indicação do seu nome para o TCU, mais
uma vez ele veio a ser julgado, desta feita pela Comis
são de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que
o elegeu por esmagadora maioria. Foram20 votos fa
voráveis,· somente um contra e uma abstenção, avali
zando, assim, a indicação, que ainda precisa serratifi
cada pelo Plenário.

No âmbito do Judiciário, Luiz Otávio também
vem sendo julgado e absolvido. Hoje o caso está no
Supremo Tribunal Federal, nas mãos do Ministro Mar
co Aurélio de Mello, que aindanão decidiu sequer se
abre ou não o processo.

É por tudo isso, Sras. e Srs. Deputados, que es
tranho o furor que tem se levantado contra essa indi
cação para o TCU. Na semana passada, chegamos a
assistir cenas inusitadas, que vão desde protestos de
funcionários .e .técnicos auditores· até a esdrúxula,
como bem a classificou o Presidente do Senado, de
cisão de um juiz federal de conceder liminarcontra a
continuidade do processo de indicação, acolhendo o
argumento de que faltaria ao Senador Luiz Otávio o
requisito constitucional da reputação ilibada.

Esse juiz federal, no mínimo, agiu com extrema
falta de bom senso. Primeiro, atropelou o Supremo
Tribunal Federal, que está julgando o caso. Depois, in
terferiu num assunto inacabado e de exclusiva com
petência do Poder Legislativo. E, por último, qualificou
como manchada a reputaçãóde um Senador da Re
pública, sem queo mesmo tenho contra si nenhuma
condenação transitada em julgado.
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Quanto aos funcionários do TCU, o que tenho a
dizer é que esperem para conhecer de perto a pessoa
afável, carismática, capaz e correta que é Luiz Otávio,
antes de emitirem qualquer tipo de juízo de valor. Digo
a eles que não se deixem levar pela indústria de dos
siês e faço o desafio para que dêem, no mínimo, o in
terdito da dúvida e aguardem as conclusões do Su
premo Tribunal Federal, para depois, sim, fazerem as
manifestações que julgarem pertinentes e necessári
as. Qualquer iniciativa que vier a ser tomada antes
desse prazo será eivada de preconceitos e do risco
de se cometer uma grande injustiça.

Espero, sinceramente, que todo esse turbilhão
passe e que o Pará possa ter o Senador Luiz Otávio
como nosso representante no Tribunal de Contas da
União.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FÁBIO SOUTO (PFL-BA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é de todos conhecida a importância vital de que
se reveste o Fundo de Participação dos Municípios, o
FPM, para a grande maioria dos Municípios brasilei
ros, especialmente os de menor porte.

São mais de 4 mil os Municípios que têm nesse
Fundo sua principal fonte de receita e dele dependem
para prestar serviços públicos essenciais à popula
ção.

Por esse motivo, a queda nunca vista nos repas
ses do FPM, que vem atingindo indistintamente todas
as regiões do País, inclusive o Sul e o Sudeste, reves
te-se de contornos dramáticos para as finanças dos
Municípios e provoca a paralisia de muitos serviços
municipais.

Na verdade, diante da completa impossibilidade
de continuar sustentando suas atividades normais,
não tem restado a grande número de Prefeitos senão
paralisá-Ias, causando grande prejuízo, principalmen
te à população mais carente.

Examinando as causas do decréscimo acelera
do que vem ocorrendo nos repasses dos Fundos
Constitucionais pelo Governo Federal, não é difícil
identificar sua raiz mais profunda na brutal recessão
em que se debate a economia nacional.

É inevitável que os indicadores da atividade
econômica tenham despencado em todo o País, dian
te dos diversos "remédios" aplicados à economia na
cional pelo atual Governo, os quais devemos melhor
caracterizar como verdadeiros "venenos" recessivos,
que tendem mais a agravar os males da economia na
cional do que a solucioná-los.

Assim é que um elenco de medidas de forte ca
ráter recessivo, aplicadas em conjunto, conduziram a
uma perigosa estagnação das atividades produtivas,
a uma queda dramática do nível de emprego e, con
seqüentemente, a uma redução da arrecadação tribu
tária, prejudicando, principalmente, os entes da Fede
ração mais frágeis, os Municípios, que quase não de
têm instrumentos de captação de recursos no merca
do, limitados que se vêem, para solucionar problemas
de caixa, a realizar simples operações de antecipa
ção de receita orçamentária.

São mais do que evidentes os equívocos, cuja
correção apenas timidamente se inicia, da política
econômica do atual Governo Federal, que "errou a
mão", primeiramente, ao exagerar no brusco aumen
to, aplicado no início deste ano, dos recolhimentos
compulsórios das instituições financeiras, reduzindo
drasticamente a oferta de crédito para produção e
consumo; em segundo lugar, equivocou-se o Gover
no ao elevar desmedidamente a taxa de juros básica
da economia, de forma inteiramente desnecessária,
segundo a maioria esmagadora dos especialistas,
tornando inviáveis tanto os investimentos produtivos,
como o financiamento do próprio consumo.

Finalmente, acabou o Governo de asfixiar a
economia ao contingenciar quase todo o Orçamento
da União, paralisando investimentos e demais gastos
governamentais, com exceção do pagamento do ser
viço da dívida, sempre entendido como sacrossanto e
intocável.

Entre as mal dosadas medidas de política eco
nômica acima apontadas, destaca-se, conforme opi
nião generalizada da. sociedade brasileira e também
de analistas econômicos, inclusive estrangeiros, a
questão dos juros. De fato, é indesculpável não so
mente a insistência em manter as taxas de juros em
níveis absurdamente elevados, como também o favo
recimento governamental à obtenção, pelas institui
ções bancárias, dos mais altos spreads do mundo.

A queda acentuada da produção, do emprego e
da arrecadação, em especial do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados, o IPI, uma das principais fon
tes de recursos do FPM, não poderia, assim, levar a
resultado outro que não à "quebradeira" geral dos Mu
nicípios.

Sr. Presidente, é profundamente lamentável ter
mos de reconhecer que um país, como é o caso do
nosso, cujos governantes adotam uma política econô
mica voltada, acima de tudo, para a defesa dos privilé
gios das instituições bancárias e de seus lucros exor
bitantes, para garantir o locupletamento dos que se
dedicam a "sugar o sangue" da economia nacional, e

...~--_._._------ --._------
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que ainda rola sua dívidapública pagando, desneces
sária e despropositadamente, taxas de juros estratos
féricas não tem como, ao mesmo tempo, garantir aos
Municípios os recursos de que necessitam vitalmente
para atender às necessidades básicas da população.

Mantida a política econômica vigente, por mais
gigantescos que sejam os superávits primários obti
dos pelo Governo, a dívida pública só aumentará,
como aliás vem ocorrendo, no mesmo ritmo vertigino
so dos lucros dos bancos. E, como resultado inexorá
vel, teremos mais recessão, pois não há chance de
recliperação da produção e do emprego se mantidos
os agentes econômicos produtivos asfixiados pelos
atuais tributos e jurosescorchantes.

Retraem~seos agentes econômicos, deixam de
investir e produzir, e, com isso, termina-se por reduzir
a arrecadação tributária, gerando círculo vicioso de
resultadosextremarnente perniciosos para a Nação.

O que a esta a.lturanão sepode admitir é um au
mento ainda maior da carga tributária, que já se mos
tra exorbitantemente elevada no Brasil, não somente
vista comopercentualdo PIBdestinado ao pagamen
to de tributos, que jáultrapassa os 37%, mas especi
almente quandoexarninada pelo ângulo da precarie
dade dos s~rviçO$ fornecidospelo Estado brasileiro,
que caracteriza, de forma cabal, uma situação de fla
grante injustiça tributária.

Adiciona.lmente, como tem sido fartamente de
monstrado durante a tramitação da PEC da Reforma
Tributária, ~ Executivo federal tem-se valido de bre
chas existentes no texto constitucional para promover
verdadei~a burla ao pacto federativo estabelecido
pelo legislador constituinte originário, .criando diver
sos impostos mascaradamente chamados de "contri
buições"sociais ede iqtervenção no domínio econô
mico, com oevi(ienteintuito de evitar sua repartição
com Estados e Municípios, causando-lhes enormes
prejl.lízos.

Para finalizar, Sr. Presidente, reiteramos a ur
gente necessidade de se proceder a novas e mais
aceleradas reviSões dos níveis dos depósitos compul
sórios das instituições financeiras, bem como das ta
xas de juros e dos spread$ bancários, de forma a tra
zê-los para. níveis. que assegurem não somente o
controle inflacionário, como também a retomada do
crescimento econômico do nosso País.

Muito obrigado.
o SR. SIGMARINGA SEIXAS (PT-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula daSilva lan
çou, na segunda-feira, UITl dos programas sociais

mais importantes de seu Governo: o Brasil Alfabetiza
do. A proposta é acabar com o analfabetismo no País
até 2006, ensinando 20 milhões de brasileiros a ler e
a escrever.

Paravíabil.izar o programa, o Ministério da Edu
cação está assinando convênios com os Governos
Estaduais e Municipais, com organizações não-go
vernamentais, empresas e entidades civis de todo o
Brasil. Em todas as parcerias, o Governo Federal pa
gará parte das despesas com cada aluno em sala de
aula.

Graças a 39 convênios já assinados, o progra
ma está funcionando desde o início do ano em 1.768
Municípios e conta com a participação de 56.1 06 edu
cadores. Somente com essas parcerias, serão alfabe
tizados 1 milhão de jovens e adultos.

A meta do Governo Federal para este ano, no
entanto, é alfabetizar 3 milhões de pessoas. Para isso,
serão liberados R$278 milhões. Para 2004 e 2005, a
meta de alfabetização éde 12 milhões de brasileiros,
6 milhões em cada ano. Outros 5 milhões de pessoas
serão atendidas·pelo programa em 2006.

Além do benefício social, o Brasil Alfabetizado
gerará empregos. Cada educador capacitado, que
terá de 15 a 25 alunos, receberá R$15 mensais por
estudante. A expectativa é de que 100 mil alfabetiza
dores participem doprojeto.

Durante o lançamento do programa, o Governo
Federal assinou ainda 8 protocolos de intenções com
empresas, instituições de ensino e de estudantes,
para participarem do Brasil Alfabetizado.

Quatro desses protocolos foram assinados com
entidades representativas de universidades públicas
e particulares. Os demais envolvem as Confedera
ções Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agri
cultura; a União Nacional dos Estudantes (UNE); e as
empresas Vale do Rio Doce e Fiat Automóveis.

Pelo protocolo, as universidades firmaram com
promisso de estimular seus alunos a serem alfabeti
zadores. Como incentivo, oferecerão créditos em dis
ciplinas. As Confederações requisitarão o SESI,
SESC e SENAR para alfabetizar funcionários das
empresas de seus representados. A UNE vai mobili
zar universitários que possam ensinar jovens caren
tes a ler e a escrever. Já a Vale do Rio Doce e a Fiat
Automóveis desenvolverão projetos de alfabetização
junto às comunidades de suas áreas de trabalho.

O programa é um passo importante para dimi
nuir as desigualdades sociais dó País. Por permitir o
acesso ao conhecimento, desenvolvendo a capacida
de de analisar eintérpretaf a realidade, a alfabetiza-
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ção é um instrumento fundamental para que milhões
de brasileiros possam ter uma vida mais digna.

O SR. DR. PINOTTI (PMDB-SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, volto à tribuna da Câmara dos Deputados para
registrar nova manifestação promovida pelos Municí
pios brasileiros em Brasília, dessa vez em torno da re
forma tributária.

Os Prefeitos reclamam, e com razão, da grave
situação de crise vivida pelos Municípios brasileiros,
em decorrência das políticas adotadas na última dé
cada, que fizeram reduzir significativamente os repas
ses constitucionais e as arrecadações e, em contra
partida, aumentar substancialmente as responsabili
dades das prefeituras diante de suas comunidades.

Segundo a Confederação Nacional dos Municí
pios (CNM), entre 1991 e 2001, a carga tributária
cresceu de 24,61 % para 34,46% do Produto Interno
Bruto (PIB), e sua repartição foi alterada em favor da
União e em prejuízo de Estados e Municípios. Nesses
10 anos, a participação da União na divisão do bolo
tributário cresceu de 55,36% para 59,30%; a dos
Estados foi reduzida de 28,23% para 26,50%; e a par
ticipação dos Municípios nessa distribuição decres
ceu de 16,41 % para 14,20%.

Vários fatores contribuíram para isso no Gover
no anterior, entre os quais a criação da CPMF, da
COFINS e do Fundo Social de Emergência, posterior
mente denominado Fundo de Estabilização Fiscal.
Quando essas receitas foram criadas, levaram-se em
conta apenas as necessidades da União, sem a preo
cupação com mecanismos justos de partilha com
Estados e Municípios. Até hoje, infelizmente, o Con
gresso Nacional não regulamentou o art. 23 da Cons
tituição Federal, que trata das fontes de receita e das
obrigações dos entes federados.

Dessa forma, as administrações municipais,
cuja relação com as comunidades é cotidiana e cons
tante, são obrigadas a cumprir, em muitos casos, por
falta de clareza, competências que não são delas, di
ante da omissão da União e dos Estados na presta
ção de serviços vitais para a população.

A saúde é um exemplo gritante de assunção de
responsabilidades e diminuição de recursos ao longo
da década. Nessa área, Sr. Presidente, há muitas de
mandas reprimidas, a começar pelo financiamento, já
que falta definição de percentual mínimo dos recursos
federais. Além do mais, não é justo que a vinculação
obrigatória se dê somente em relação aos Estados e
aos Municípios, pois, sabendo-seque muitos Estados
não cumprem tal vinculação, ficam os Municípios so-

brecarregados pelos custos sociais dessa situação e
da elevação sistemática dos custos dos serviços de
saúde (pessoal, insumos, equipamentos, etc.).

A segurança pública é outro exemplo dessa rea
lidade. Em muitas cidades, a administração pública
municipal fornece veículos, combustível e até mora
dia para os policiais, além de disponibilizar pessoal
para essa importante tarefa.

A educação, por exemplo, nos Municípios é fi
nanciada basicamente com recursos constitucional
mente vinculados à receita de impostos para despe
sas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Segundo a CNM, nos Municípios de pequeno e médio
porte, as transferências constitucionais relativas ao
FPM e ao ICMS correspondem à maior parcela da re
ceita resultante de impostos. Portanto, reduções nos
montantes recebidos à conta dessas transferências
têm repercussões profundas e imediatas no financia
mento do ensino municipal, inclusive nos recursos re
passados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e Valorização do Ma
gistério (FUNDEF).

A redução sistemática dos repasses do Fundo
de Participação dos Municípios tem agravado, ainda
mais, essa situação. Recentemente, os Prefeitos pau
listas promoveram protesto contra a queda de recei
tas do FPM de cerca de 19%, em média, no primeiro
semestre deste ano se comparado a igual período do
ano passado. Alegavam naquela oportunidade que,
enquanto os repasses do Fundo são reduzidos, por
outro lado, sobem os custos da energia, do telefone e
da folha de pagamentos.

O certo, Sr. Presidente, é que a atual Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, herdada do Governo anterior,
embora bem-intencionada em seu propósito de zelar
pelos gastos públicos, acabou se transformando
numa camisa-de-força que multiplica as responsabili
dades dos administradores municipais e retira recur
sos e autonomia.

O fato se agravou com a desativação das ativi
dades econômicas nesses últimos anos, o que trouxe
impacto negativo nas arrecadações municipais e nos
próprios repasses constitucionais. Segundo a Secre
taria da Fazenda de São Paulo, a arrecadação do
ICMS teve uma queda de 13% no primeiro semestre
deste ano em relação ao mesmo período de 2002, e,
por sua vez, a Secretaria de Tesouro Nacional infor
ma que a queda nos repasses deve chegar a 45% nos
meses de junho e julho em relação a maio.

O mais grave, Srs. Parlamentares, é que os Mu
nicípios pequenos, que têm no FPM sua principal fon
te de receita, são os principais prejudicados com essa
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redução drástica nos repasses e, com eles, a popula
ção mais pobre, que depende exclusivamente dos
serviços públicos de saúde, educação, transporte,
entre outros.

A crise, Sr. Presidente, acarreta, imediatamen
te, o crescimento da demanda pelos serviços públi
cos essenciais, sendo, precisamente, no Município,
onde mora o cidadão, como diria Ulysses, onde essas
questões se manifestam com mais gravidade. A popu
1ação recorre, primeiramente, à Prefeitura para apre
sentar as suas necessidades. E os custos para manu
tenção desses serviços cresceram, em média, 20%,
nesses últimos meses, situação que se agravou so
bremaneira depois da redução dos repasses constitu
cionais.

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, encon
tramo-nos diante de excepcional oportunidade para
iniciar processo de reversão desse quadro, com a dis
cussão e votação da reforma tributária, agora, no se
gundo turno. Sabemos que essa reforma não resolve
rá todos os problemas, até porque ninguém quer per
der na repartição do bolo total, mas a realidade e os
dados demonstram que, nos últimos anos, os Municí
pios, primeiramente, e, depois, os Estados foram os
que mais perderam.

A reforma proposta pelo Executivo, como o pró
prio Governo reconhece, não tem caráter estrutural e
não veio com o propósito de construir um novo pacto
federativo. Ela é conjuntural, embora avance em vári
os aspectos, particularmente na eliminação de dispo
sitivos que alimentam a guerra fiscal, na simplificação
do sistema tributário e na desoneração do setor pro
dutivo.

Diante de mais essa manifestação dos Prefeitos
de nosso País, cabe, mais uma vez, levantar a neces
sidade imperiosa de se fortalecer o municipalismo
brasileiro. É preciso, de forma crescente, descentrali
zar as atividades da administração pública, repassan
do mais recursos e mais autonomia para as prefeitu
ras, assim como criando condições para que. suas po
pulações possam fiscalizar e cobrar os atos de seus
administradores. Só com descentralização correta do
processo político e administrativo teremos controle
social, instrumento e fruto da democracia, sem o qual
ela não existe.

Os Prefeitos aqui presentes em diálogo perma
nente com os Deputados e Senadores elaboraram
uma emenda aglutinativa, tendo por base a de n°
27/2003, que caminha na resolução desse problema.

OBrasil, pelas suas dimensões continentais, só
conseguirá viabilizar a sua administração pública por
meio do fortalecimento dos Municípios, e não do seu

enfraquecimento, como aconteceu nos últimos anos.
E, somado a isso, é fundamental a mudança de ru
mos na política econômica, para que o País volte a
crescer, a gerar empregos, a melhorar o poder aquisi
tivo dos trabalhadores, fatores fundamentais para
melhorar as arrecadaçõês municipais e darmelhores
condições de trabalho às prefeituras.

Quero, nesta oportunidade, solidarizar-me com
o movimento desencadeado pelos Prefeitos. Estou
certo de que o Governo Federal, ainda estimulado pe
los ventos mudancistas que provocaram a grande vi
tória do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, haverá
de ter sensibilidade para essas legítimas e oportunas
manifestações, encontrando uma saída para as jus
tas reivindicações que são apresentadas.

Espero também que esta Casa possa acelerar o
estudo da legislação que dispõe sobre as administra
ções públicas estaduais e municipais, especialmente
a Lei de Responsabilidade Fiscal, que deve ser aper
feiçoada, para que não continue sendo um entrave ao
desenvolvimento da municipalidade.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO TOTA (PP-AC.Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, nada mais oportuno que ocupar esta tribuna ofi
ciai para falar do esteio máximo de qualquer civiliza
ção e degrau primeiro de qualquer País que almeje al
cançar o verdadeiro desenvolvimento econômico, po
lítico e social para sua gente. Deve-se reconhecer que
o contato com as letras e as formas mais elementares
de representação do conhecimento humano leva o
homem a um mundo de concepção absolutamente
nova e desafiadora, uma autêntica semente que in
duz a curiosidade e mesmo a necessidade de assimi
lar o novo e diferente.

Mas, para isto, é necessário toda uma estrutura
consolidada e um esforço concentrado para apresen
tar ao homem os primórdios do conhecimento. Por
isso mesmo, o Dia Internacional da Alfabetização,
transcorrido no domingo último, serve de referência
para a discussão e a formulação de políticas que pos
sibilitem que todo cidadão brasileiro tenha acesso ao
mundo dos símbolos, signos e ícones que traduzem
séculos de estudos e a tentativa de tradução domun
do conhecido. A alfabetização, tal como concebida
hoje, nada mais é que o. primeiro e definitivo passo
para que o homem tenha acesso a sua verdadeira ci
dadania.

Sr. Presidente, Sras.e·Srs. Deputados, nosso
País ainda enfrenta enormes dificuldades e limitações
para vencer o fantasma do analfabetismo, infelizmente
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ainda presente em nossa população como um espec
tro a manchar nossos esforços de progresso e avanço
social. Com toda certeza, é sabido que qualquer salto
desenvolvimentista requer, primeiramente, investi
mentos maciços na educação, num combate sem tré
guas a qualquer resquício da existência do desconhe
cimento das letras básicas. A história mostra à exaus
tão que toda nação ou mesmo império que tenha vivi
do sua era de esplendor e fartura teve de tratar primei
ramente da educação sólida de uma classe, casta ou
massa para garantir uma estrutura forte e duradoura
de supremacia sobre os demais.

O Brasil mostra que desde sua colonização fo
ram realizados inúmeros esforços para debelar um
analfabetismo crônico trazido mesmo de grande parte
de nossa classe colonizadora, extraída, não raro, do
baixo comércio português. A Igreja, nesse sentido,
teve um especial papel de incentivadora e consolida
dora de um ensino básico que muitas vezes foi o gran
de garantidor da existência de um limitado número de
leitores, desde a colônia até o Império. A República
volta a repetir em seus próprios fundamentos a preo
cupação com o aniquilamento do analfabetismo no
País, cujos índices se revelavam absolutamente alar
mantes mesmo para os padrões latino-americanos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Go
verno do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva os avan
ços rumo à extinção do analfabetismo são visíveis,
mas os desafios continuam gigantescos. A meta é
que toda criança seja alfabetizada até o ano de 2006,
quando finalmente vamos comemorar o fim da identi
dade do brasileiro revelada por meio de seu polegar
direito, vergonha para o País e sobretudo para o cida
dão vítima do desconhecimento. Até lá, é preciso lem
brar que muitas tentativas heróicas e absolutamente
inovadoras serviram mesmo de exemplo para outros
países, como o MOBRAL (Movimento Brasileiro de
Alfabetização) e o método Paulo Freire, de utilização
amplamente difundida.

No Acre, os índices de analfabetismo também
deixam muito a desejar, sobretudo na zona rural. O le
vantamento mais recente revela a existência de pou
co mais de 23 mil pessoas analfabetas entre jovens
acima de 14 anos e adultos em geral, embora o pró
prio MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e
Adultos) tenha a intenção de alfabetizar um total de
60 mil pessoas, revelando que muitos métodos de al
fabetização não se revelaram adequados e deixaram
um grande contingente de analfabetos funcionais que
precisam ser reciclados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é peno
so ressaltar que, em Municípios como Jordão, a taxa

de analfabetismo atinge o surpreendente percentual
de 70% da população, um dos maiores do País, por
razões de uma geografia perversa e uma economia
enormemente carente. Marechal Taumaturgo, no Vale
do Rio Juruá, e Assis Brasil, no Vale do Rio Acre,
apresentam situação semelhante e expõem um uni
verso educacional incrivelmente decrépito, que en
vergonha toda uma Nação e exige ações de impacto
e resultados práticos e imediatos. Em pleno século
XXI, quando o Brasil ruma ao clube dos desenvolvi
dos e pode se tornar verdadeiro celeiro do mundo em
termos de produção de grãos, é inimaginável e incon
cebível que esta terra ainda possa compactuar com o
analfabetismo.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo esta tribuna para comentar dados de
pesquisa realizada pelo IBOPE sobre o nível de esco
laridade do brasileiro. Os dados revelam que apenas
25% dos brasileiros demonstram domínio das habili
dades de leitura e escrita, são capazes de ler textos
longos e de localizar neles mais de uma informação. A
constatação está no 3° Indicador Nacional de Alfabe
tismo Funcional (INAF), única pesquisa no Brasil a
medir a capacidade da população em ler e escrever.

O levantamento, realizado anualmente pelo
IBOPE, é resultado de parceria entre o Instituto Paulo
Montenegro e a Organização Não-Governamental
(ONG) Ação Educativa. Esse diagnóstico começou
em 2001 e avalia, alternadamente, as habilidades de
leitura, escrita e cálculo.

O estudo, Srs. Deputados, revela que a educa
ção básica (fundamental e média) é privilégio de ape
nas 20%. As mulheres brasileiras lêem mais do que
os homens: 81 % das entrevistadas afirmaram que
têm o costume de ler livro, ainda que eventualmente,
contra 68% dos homens. O teste identificou ainda que
8% do contingente entrevistado encontra-se na con
dição de analfabetismo absoluto (nível 1), e outros
37% conseguem apenas localizar uma informação
em textos curtos (nível 2). Os números confirmaram
de forma geral os resultados verificados em 2001 .

Nessa edição, Sr. Presidente, 2 mil pessoas de
15 a 64 anos de todo o País fizeram um teste de leitu
ra com tarefas relacionadas a contextos cotidianos e
responderam a um questionário sobre hábitos cultu
rais. Pelos critérios do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), são analfabetas funcionais as
pessoas com menos de 4 anos de escolaridade.
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A pesquisa revela um dado interessante, Srs. tando admiração de colegas e professores. Além do
Deputados: a escolaridade reafirmou-se como princi- espírito combativo com o qual se dedicou à militância
pai fator de promoção das habilidades e práticas de política, tinha também interesse por reflexões teóri-
leitura da população. Só o ensino fundamental com - cas, que continuouperseguindo no curso de Filosofia,
pleto garante um nível mínimo de leitura e escrita para interrompido pela doençaque lhe ceifaria a vida.
mais de aO% dos entrevistados. O Indicador Nacional A carreira política de Francisca Trindade foi um
de Alfabetismo Funcional (INAF) 2003 constatou que reflexo de suas escolhas e virtudes. Começou atuan-
20% dos que não completaram sequer uma série do nos movimentos sociais da juventude piauiense,
aprenderam a ler e escrever provavelmente·por ou- em que ganhou experiência e fortaleceu suas convic-
tros meios que não a escolarização. ções. Seus companheiros reconheciam em sua pre-

Há outros dados quemerecem destaque: quase sença a força da liderança autêntica e logo começa-
um terço dos que completaram de1a 3 séries escola- ram a respeitá-la.
res (32%) se encontra ainda na situação de analfabe- Ela foi Secretária da Pastoral da Juventude do
tismoabsoluto. Outros 51 % podem ser CCJnsiderados Meio Popular, da Arquidiocese de Teresina, quando
analfabetos funcionais. Entre outras conclusões, o di- ampliou seus conhecimentos dos problemas sociais e
agnóstico dolnstituto Paulo Montenegro e da Organi- começou a amadurecer para a necessidade de inter-
zação Não-Governamental Ação Educativa aponta venção mais direta das classes populares nas deci-
que a educação básica. promove a prátic:a da leitura e sões políticas.
outros hábitos culturaisaolongoda vidae amplia as Foi uma dasorganizadoras, no Estado, da Arti-
oportunidades de educação contil'luada. culação Nacional do Solo Urbano e participou ativa-

Encerro, Sr.·Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mente dos debates realizados na Central Nacional de
cumpriment~ndo o Instituto Paulo .Mohtenegro pela Movimentos Populares. Foi, também, fundadora e
disposição de servir ao Paíscom dados importantes Presidente da Associação de Moradores do Bairro da
acercado desempenho donosso .sistema educacio- Água Mineral.
naL i=ica cada vezmaisevidenteqlle há um Brasil real A convivência com as questões populares a
e umBrasil virtu~d, aquele que aparElúe na mídiaofici- conduziu para.um vôo mais alto, por meio da organi-
ai doGoverno.O~ número~dessapesquisa demons- zação da Federação das Associações de Moradores
tramquemuitacoisa precisaserfeit~pelaeducação e Conselhos Comunitários do Estado do Piauí
noBrasH;eotemanãopodeserobjetode"retóricade (FAMCC), entidade na qual estão agregadas várias
governo". associações de bairro.

Erao quetinha a dizer,Sr. Presidente.Agradeço Depois de exercer a presidência daquela Fede-
a atenção a mim dispensada pelos nobres pares des- ração, Francisca sentiu necessidade de formalizar
ta ilustre Casa, sua atuação política, vislu~brando ° potencial de

Muitq obrigado. uma carreira que cresceria de forma vertiginosa.
O SR.ROGÉRIO SILVA (PPS-MT. Pronuncia o Em 1985, ela se filiou ao Partido dos Trabalha-

seguinti:rdiscurso.) .....•Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- dores, entusiasmada com a idéia da construção de
putados, Ó desaparecimento prematuro da Deputada um partido socia.lista que tivesse envergadura nacio-
Franci$caTrindade foi uma das maiores perdas vivi- naL A partir daí, seus movimentos seriam rápidos, e
das por .éstaGasa nosúltimos tempos. Defensora de- sua ascensão não deixaria qualquer dúvida quanto
dicadadasc:ausass?ciais, firme em suas convicções, ao talento e ao carisma que acabariam por transfor-
vibranteemseusposi?ionamentos,corajosa e autên- má-Ia numa das mais brilhantes representantes de
tica, elaf~ipllle~emplo de dignidade e de espírito pú- seu Estado.
blico,.mostr",:ndo-se sempre capaz de sacrificar-se Em 1992, candidatou-se a Vereadora e foi eleita
em prpl?osinteresses populares, pelos quais lutou primeira suplente, assumindo, algum tempo depois,
até o últimb instante de sua vida. uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Na elei-

Francisca das Chagas da Trindade nasceu em ção seguinte, para o mesmo cargo, foi a mulher mais
Teresina, em J966, e, desde. cedo, revelou vocação votada. Destacou-se como a Vereadora mais atuante
para o~ trabalhos COmunitários, mostrando-se sensí- de 1995, recebendo prêmios e reconhecimento da
vel ao~ problemas enfrentados por seus conterrâne- imprensa e de toda a comunidade.
os.lntelig~nteededicada aos estudos, formou-se em Em 1998, foi a Deputada Estadual mais votada
Teologia pela Universidade Federal doPiauí, conquis- de Teresina, com 26 mil votos. No ano seguinte, foi
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considerada a Parlamentar mais atuante daquela
Casa por pesquisa de opinião amplamente divulgada.

Em 2002, recebeu 165.190 votos, 11,22% dos
votos válidos do Estado, sendo a Deputada Federal
mais votada da história do Piauí. Proporcionalmente,
foi a mais votada do País.

A atuação de Francisca Trindade teve como fo
cos os interesses populares e a moralização na políti
ca. Como Vereadora, apresentou projetos marcantes,
como o Disque Mulher Cidadã, e outros relacionados
à validade do vale-transporte e à revitalização dos ba"
irros de Teresina.

Na Assembléia Legislativa, apresentou inúme
ros projetos: Fundo de Geração de Emprego e Ren
da; Conselho Estadual dos Direitos Humanos; Conse
lho de Defesa da Mulher; Fundo de Incentivo à Segu
rança Pública; Combate à Discriminação Racial; De
partamento Estadual de Combate ao Abuso Sexual;
Projeto de Construção de Cisternas; Habitação para
Mulheres Chefes de Família etc. Nos anos de 1999 e
2000, presidiu a Comissão de Direitos Humanos.

Vemos, por esse brevíssimo histórico, que Fran
cisca Trindade foi uma Parlamentar fulgurante, um
exemplo de dedicação à vida pública como poucos de
que temos notícia. Em sua curta passagem pela Câ
mara dos Deputados, logo ficou conhecida por sua
competência e seu espírito combativo. Se o destino
não tivesse sido tão injusto com ela e com o Brasil,
certamente teríamos tido a oportunidade de presenci
ar o coroamento de trajetória que se originou no mais
verdadeiro sentimento de dedicação à cidadania e
que foi a expressão do que há de melhor e mais legíti
mo no espírito público nacional.

Diante dessa terrível fatalidade, impotentes di
ante dos desígnios divinos, lamentamos profunda
mente a perda de Francisca Trindade. Não podemos
trazê-Ia de volta, podemos apenas enaltecer sua me
mória.

E foi com esse objetivo, com o intuito de manter
presente aqui nesta Casa uma referência que nos
lembrasse sempre do exemplo que nos deixou essa
grande Parlamentar, foi com essa motivação que
apresentei projeto de resolução que denomina o Ane
xo 111 da Câmara dos Deputados de Edifício Deputada
Francisca Trindade.

Tenho certeza de que com esse gesto estare
mos contribuindo para manter viva a chama que ani
mou esse ser humano excepcional, que partiu dei
xando muita saudade e que muito nos honrou com
sua passagem por esta Casa.

-------------- - - ---- -------- -- ----

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Venho neste momento homenagear o 101 0 aniversá
rio de Juscelino Kubitschek. Reitera-se em nós a cer
teza da magnitude de sua figura, absolutamente de
terminante para o cenário político nacional no século
XX. Artífice do desenvolvimento, construtor de utopi
as, JK fez história ao transformar definitivamente o
perfil da Nação em um único mandato, fazendo-a in
gressar na modernidade - não apenas a modernida
de industrial ou tecnológica, mas também a moderni
dade das instituições democráticas, consolidadas e
ativas em plenitude.

Juscelino é um desses homens raros, para
quem o passar do tempo reaviva a importância. Cor
roborando Victor Hugo, que afirmou serem os gran
des homens os executores de seu próprio pedestal,
encarregando-se o futuro da elaboração da estátua, a
figura de JK vem alcançando cada vez mais projeção,
despertando o interesse e a admiração das novas ge
rações. Quanto mais dificuldades atravessamos dos
anos 60 para cá, em termos econômicos, políticos ou
sociais, mais recorremos à sua memória, à força de
seu exemplo, aos ideais que o alimentaram e que em
basaram a totalidade de seu projeto. Afinal, foi ele,
sem dúvida, o mais carismático entre os líderes políti
cos brasileiros, aquele que nos possibilitou o exercí
cio da auto-estima e da confiança, imbuindo toda a
Nação de fé no futuro e em nossa capacidade de rea
lização.

A vida e a carreira de Juscelino Kubitschek fo
ram marcadas por arrojo e determinação. Órfão de
pai, desde menino profundamente ligado à mãe, o jo
vem cidadão de Diamantina, em Minas Gerais, for
ma-se pelo seminário da cidade, muito embora jama
is pretendesse seguir a carreira eclesiástica. Logo de
pois, muda-se para Belo Horizonte, para trabalhar
como telegrafista, encontrando na Capital as oportu
nidades de desenvolver-se profissionalmente.

Formado em Medicina, obtém bolsa de estudos
na França, de onde volta especializado em Urologia.
Logo foi nomeado para as funções de Capitão Médico
do Hospital Militar, de onde saiu inopinadamente, já
para consumar o que pareceria, anos mais tarde, ver
dadeira predestinação: nomeado Chefe de Gabinete
de Benedito Valadares, interventor de Minas Gerais,
em 1933, em seguida eleito Deputado Federal, JK só
voltou a dedicar-se à Medicina a partir de 1937, quan
do o Congresso foi dissolvido pelo golpe de Getúlio
Vargas.

Não tardaria ele, contudo, em retornar à política,
sem saber que a partir dali abandonaria definitiva
mente a profissão. Novamente atendendo ao convite
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de Valadares, foi nomeado em 1940 Prefeito de Belo É importante ainda lembrar, Sr. Presidente, que
Horizonte, cargo que ocupou com ousadia e compe- se vivenciava no País, à época, profunda experiência
tência administrativa, em gestão exemplar. Toda a ci- da autocestima nacional, que acompanhava os avan-
dade foi remodelada, de acordo com os mais moder- ços da indústria, com destaque para o setor automo-
nos padrões urbanísticos, ganhando novas avenidas bilístico, as criações culturais, como a bossa nova e o
e monumentos, como a Avenida do Contorno e o cinema novo, e as glórias do esporte, sobretudo a
complexo da Pampulha, cujo vanguardismo ganhou conquista da Copa do Mundo.
dimensão internacional. É assim que as transformações nacionais se

Prefeito até 1945, novamente eleito Deputado operavam também no campodasmentalidades, que
Federal Constituinte, em 1946, encontrava na vida absorviam novosvalores e perspectivas. Se, durante
pública as oportunidades de se realizar como idealis- o mandatode Juscelino, características de sua perso-
ta. dinâmico e responsável, capaz de grandes e revo- naiidade, como o otimismo e a alegria, foram sendo
lucionárias empresas. Com tal reputação, venceu as profundamente incorporadas, a própria prática do
eleições para Governador de Minas Gerais em 1950, jogo político foi extremamente dignificada: .nunca se
caracterizandosua administração com a luta pelo de- assistira a tal exercício de tolerância e diálogo, de pa-
senvolvimento. Em seu mandato, todo o aparelho es- ciência e negociação, sem qUEl jamais se transgredis-
tatalfoi modernizado, no que se refere aos equipa- sem as leis ou os regulamentos, sem qU1e jamais se
mentos ou à mentalidade dos agentes públicos. O po- arranhasse o princípio da liberdade.
lítico habilidoso, de trato fácil e espontâneo, que cati- Em julho de 1961, logo depois de passar o car-
vava pela elegância e jovialidade, mostrava-setam- go, JK elege-se Senador por Goiás. Em março de
bém um realizador determinado: além de revitalizar 1964, o PSD homologa sua candidatura à Presidên-
os setores de energia e transporte, tal como promete- cia da República, projeto. violentamente abortado
raem palanque, entregou o Estado, ao final da ges- pelo golpe militar. Cassados seu mandato parlamen-
tão, pontilhado de escolas, hospitais, postos de saú-
de, campos de pouso, faculdades, enfim, de toda a in- tar e seus direitospoHticos, Juscelino termina por op-

tar pelo exílio, no qual tentou articular oposição à dita
fra"estrutura capaz de garanti r ao povo de Minasme-
Ihbres condições devida. dura. Retornando em outubro de 1967, c1Wgou a ser

preso no Regimento de Infantaria do Exército, no Rio
A essa altura, o nome de JK brilhava na cena de Janeiro.

nacional. Em outubro de 1955, elege-se Presidente
da República,targo que exerceu até janeiro de 1961, Retirado assim da vida pública, presidiu por

quase 10 anos o Banco Denasa. Em 1976, já com 74
tendo cumprido,. estritamente, o famoso Plano de Me- anos, decide dedicar-se exclusivamente à sua fazen-
tas, de.5 pontos: energia, transporte, alimentação, in-
dústria de base e, finalmente, considerada a meta da em Goiás. Nesse ano, morre em estúpido acidente
síntese, a construção de Brasília. de carro, nunca totalmente esclarecido, fato que cau-

Tamanha ambição encontraria, por certo, oposi- sou grande comoção nacional.
tores igualmente ferrenhos. Até hoje há quem o acuse Seu corpo foi sepultado em Brasília, a cidade de
de responsabilidades sobre nossa dívida externa, seus sonhos, o momento máximo de suas realiza-
mas a verdade.é que Juscelino se atreveu à criação ções. O Memorial JK, construído em sua honra, para
de Brasília no âmbito do mais consistente projeto de abrigar os variados documentos e testemunhos de
desenVolvimento jamais implantado no País. Visando sua história, tornou-se um dos mais freqüentados
à interiorização de um país continental, no qual o pro- monumentos da Capital Federal, recebendo cotidia-
gresso, historicamente, se restringira ao litoral, Brasí- namente visitantes de todo o Pafs.
lia aparecia como a realização tardia de remotas pro- É assim, Sr. Presidente, que, na ocasião de seu
fecias, de antigas disposições. A transferência da Ca- 101° aniversário, não poderíamos deixar de registrar
pital naquele período de pós-guerra era algo que con- nossa homenagem, sempre devida, sempre oportu-
tinha muitos significados: promessa de integração na- na, a um dos maiores brasileiros que a História já co-
cional, criação de novo eixo de poder, fortalecimento nheceu. Sentimo-nos honrados em testemunhar,
da República edademocracia, abertura de mercados mais uma vez, o papel de Juscelino Kubitschek na
internos, oferta de empregos, enfim, uma série de emancipação da Nação brasileira, cujas conquistas,
possibilidadese. esperanças, que se materializavam atuais e futuras, serão para sempre tributárias de seu
na maravilhosa cidade-monumento, lapidada nos cer- idealismo e coragem.
rados do Planalto Central. Muito obrigado.
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o SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT-AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o assunto que trago na tarde hoje para re
gistro nos Anais desta Casa é a atividade de bingo.
Lendo ontem a Folha de SPaulo, deparei com artigo
do Presidente da ABRABIN (Associação Brasileira
dos Bingos), Olavo Sales da Silveira.

Estamos convictos de que o tema é polêmico, já
que muitos acham que o bingo é uma atividade nociva
para a população e ilegal perante o Estado.

Sr. Presidente, Sras. .e Srs. Deputados, a confu
são começou na revogação dos artigos da Lei Pelé
que regiam a atividade. A Lei Maguito, posterior à Lei
Pelé, não tratou de assuntos referentes aos bingos,
levando essa atividade a não possuir hoje uma lei es
pecífica que a regulamente. No entanto, segundo os
seus defensores, isso não significa que o bingo seja
uma atividade il ícita. O parecer do ilustre jurista e pro
fessor Miguel Reale Jr. vai na direção de que os bin
gos necessitam de legislação específica, mas nem
por isso podem ser alvo de ações do Poder Público, já
que se enquadram na categoria de atividade econô
mica, devendo ser regidos pela lei da livre iniciativa,
da livre concorrência, respeitando os direitos do con
sumidor e, principalmente, devendo pagar impostos.
E, quanto aos tributos, estão submetidos às leis gera
is do comércio e da tributação. E tanto isso é verdade
que os tribunais superiores, quando provocados, ex
pedem liminares em favor dos bingos.

Discordo, Sr. Presidente, daqueles que vêem
essa atividade única e exclusivamente como man
topara encobrir atividades ilegais, como tráfico de
drogas, prostituição e para esquentar dinheiro ori
undo de corrupção, além de viciar pessoas na prá
tica do jogo.

Sou da corrente que vê nessa atividade uma
propulsora de renda, geração de emprego e de ala
vancamento do turismo nas cidades que têm vocação
para essa área. Segundo levantamento da ABRABIN,
hoje os bingos geram cerca de 120 mil empregos di
retos e 200 mil indiretos e uma receita na ordem de 20
milhões de reais por mês.

No esporte, Sr. Presidente, são beneficiados
mais de 600 clubes e federações, contribuindo
para que essas entidades tenham calendários, es
trutura e organização. Desde a Lei Zico, as casas
de bingo são obrigadas a repassar 7% do seu fatu
ramento a entidades esportivas. E a pergunta que
se faz é: o que seria do nosso esporte amador sem
essa receita?

Não estamos de venda nos olhos, Sr. Presiden
te, achando que nos bingos estão as únicas soluções
para os problemas do desemprego, do turismo e do
esporte. No entanto, temos consciência da sua impor
tante parcela de contribuição para essas áreas.

Também temos a clareza de que há o desvirtua
mento dessa prática para o campo da ilicitude por al
gumas pessoas inescrupulosas. Mas para isso há re
médio: basta a aplicação dos instrumentos legais do
Estado.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil da agricultura, da pecuária e
da pesca desenvolve-se e amplia os negócios que ge
ram emprego e renda, apesar da agitação artificial
que se promove no campo. Mas é esse Brasil do agro
negócio que está a sustentar a nossa balança comer
ciai, gerando superávits e promovendo o crescimento
de centenas de cidades e vilas do interior.

E um desses negócios prósperos e pouco di
vulgados, Sr. Presidente, é a carcinicultura, a cultu
ra de crustáceos, especificamente de camarões, no
litoral do Nordeste do Brasil, despontando como
principais Estados produtores o Rio Grande do Nor
te, com 30,77% da produção total do País, ou seja
18.500 toneladas em 280 "fazendas"; o Ceará, com
27,25%, em 126 "fazendas" e uma produção de
16.383 toneladas; a Bahia, com 7.904 toneladas em
36 "fazendas" e um índice de 13,15%; e Pernambu
co, com 74 "fazendas" e uma produção superior a
6.792 toneladas, participando com 11,30% da pro
dução nacional.

Outros Estados que se destacam são a Paraíba,
o Piauí, Sergipe, Santa Catarina, o Maranhão, o Espí
rito Santo, o Paraná, Alagoas e o Pará.

A produção nacional, em 2002, segundo dados
recentemente divulgados pela Associação Brasileira
de Criadores de Camarão, atingiu 60.128 toneladas
em 680 ''fazendas'' de criação de camarões do tipo
malásia.

Infelizmente, o setor não recebeu qualquer tipo
de incentivo do Governo ou da banca oficial: não há
isenção fiscal, tampouco linhas de crédito a juros es
peciais, seja do Banco do Brasil, seja do Banco do
Nordeste, seja do BNDES. O setor gera mais de
65.000 empregos diretos e indiretos e contribui com
parcela significativa da arrecadação do ICMS no Cea
rá, no Rio Grande do Norte, na Bahia e em Pernam
buco.
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o produto brasileiro, por sua qualidade e seu
preço, está entrando muito bem no mercado nor
te-americano e provocou reação dos competidores
norte-americanos, que argumentam sofrer dumping,
quando o que ocorre é uma batalha de preços e quali
dade, na qual o Brasil está se saindo vencedor, como
é o caso do aço plano. Ou do suco de laranja.

Os produtores norte-americanos estão moven
do uma ação antidumping na OMC, incluindo o Brasil
e mais 11 outros países produtores de camarão. Nos
outros países, os Governos nacionais estãopatroci
nando as contestações judiciais, que são caras, en
quanto os produtores brasileiros têm dearbar com
seus próprios custos.

Os norte-arnericanos são, naatualidade, os ma
iores compradores do produto brasileiro, e·Iá apenas
10% do mercado é abastecido pelos produtores naci
onais dos EEUU. Em 2001, os Estados Unidos impor
taram cerca de. 400 mil toneladas de camarão, gas
tando, aproximadamente, US$ 3,6 bilhões.

O Brasil ainda não ampliou de modo significati
vo sua penetração nos mercados externos, que só fo
ram incluídos na pauta de comércio dos produtores a
partir de 1998. No ano passado, o negócio do cama
rão gerou receita bruta de 155 milhões de dólares. A
expectativa, para este ano, é de aumento de 60%, ou
seja, mais de 93 milhões de dólares.

Eis aí um campo novo e promissor para os pro
dutores brasileiros, abrindo um leque de oportunida
des sem limites, pois o nosso litoral é vasto e tem con
dições de abrigar centenas de ''fazendas'', desde que
preservadas as condições ambientais.

É bom destacarque as "fazendas" se vêm locali
zando mais para dentro do litoral, sem fugir à proximi
dade do mar, que fornece a água necessária à cria
ção dos crustáceos e a seu desenvolvimento, mas
fora dos mangues, como ocorre com as ''fazendas''
instaladas no litoral norte de Pernambuco, em Igaras
su e Goia.na/Ponta de Pedras.

A carcinicultura está também estimulando a ins
talação de fábricas de rações protéicas para a cultura
dos crustáceos, criando uma desejável "satelização"
de pequenas e médias empresas em Pernambuco e
nos outros Estados do Nordeste.

São essas atividades, Sr. Presidente, que mos
tram o espírito criativo do empresariado brasileiro e
sua disposição de vencer adversidades no momento
em que o País atravessa lamentável fase recessiva
nos setores tradicionais da sua produção.

Muito obrigado.
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PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB
Almir Sá PLPUPSL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMOB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Hélio Esteves PT
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 4

Ann Pontes PMOB
Asdrubal Bentes PMOB
Babá PT
Jader Barbalho PMOB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSOB
Paulo Rocha PT
Wladimir Costa PMOB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Carlos Souza PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Confúcio Moura PMOB
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 5
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ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL

Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 18

PIAuí

Átila Lira PSDB
Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PLPLlPSL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSS
Renildo Calheiros PCdoS
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 16
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP
José Thomaz NohÔ PFL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
João Fontes PT
Machado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL

João Almeida PSDB
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Fernando Diniz PMDB

Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
João Magalhães PTB
Jo~o Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
Leonardo Monteiro PT
Uncoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 33

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PMDB
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Chico Alencar PT
Deley PV
Dr. Heleno PP
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 7

Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Lopes S.Part.
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPLlPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPLlPSL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPLlPSL
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA

Jefferson Campos PMDB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira
Professor Luizinho PT
RobertoGouveia PT
Rubinelli PT
Vadão Gomes PP
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 43

PRONA
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Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PI
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 14
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PIB
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PI
Total de Mato Grosso do Sul 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PDI
Assis Miguel do Couto PI
Colombo PI
Dra. Clair PI
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PIB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PI
Selma Schons PI
Iakayama PMDB
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PI
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pízzolatti PP
Jorge Boeira PI
Leodegar Iiscoski PP
Luci Choinacki PI
Mauro Passos PI
Paulo Afonso PMDB
Vignatti PI
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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, apensa
da; com substitutivo; e pela inadmissibilidade das
emendas de nso 115 e 182; e pela rejeição das dema
is emendas apresentadas e da Proposta de Emenda
à Constituição n. ° 13, de 2003, apensada, contra os
votos dos deputados Antônio Carlos Magalhães Neto,
Gerson Gabriel/i, José Roberto Arruda, Machado,
Mussa Demes, Pauderney Avelino, Antonio Cambra
ia, Júlio Semeghini, Walter Feldman, Anivaldo Vale e
Eduardo Paes. (Relator: Sr. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de Emenda à
Constituição nOs. 464-A, de 2001 e 13, de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente, requeremos a V
Exa, nos termos do art. 117, VI, do Regi
mento Interno, a retirada da pauta da PEC
n° 41-8/2003, constante do item 01 da pre
sente Ordem do Dia.

Sala das sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Rodrigo Maia encaminhará a favor deste
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Rodrigo Maia, que falará a favor da matéria.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
antes de entrar na questão do requerimento, gostaria
de dizer que ouvi com atenção as palavras do Depu
tado do PT e fiquei perplexo.

Nenhum Prefeito, tenho certeza, quer obstruir
ou inviabilizar qualquer votação nesta Casa. Os Pre
feitos querem ser ouvidos e participar das negocia
ções da reforma tributária.

Essa manifestação prova o contrário. Acredito
que seja essaa razão de os Prefeitos estarem aqui de
forma legítima e democrática.

Hoje pela manhã, o Deputado José Carlos Ale
luia e eu tentamos ir para a frente do Congresso Naci
onal pela porta que dá acesso ao gramado e consta
tamos que ela estava trancada. Queríamos, na verda
de, que todas as portas estivessem abertas.

Na semana passada, muitos Deputados da
base governista disseram no plenário que os Prefei
tos estavam sendo bem tratados, que não estavam
sendo mordidos por cachorros. No entanto, hoje, as
portas desta Casa estavam fechadas para eles. Nós
só pudemos entrar e sair pelo Senado Federal.

Quando o Presidente da República veio a esta
Casa entregar o texto da reforma tributária, disse que
tinha o apoio dos Prefeitos de todas as Capitais. É
mentira! Não tinha esse apoio, e eu avisei. Por isso,
hoje, o PFL está pedindo a retirada de pauta da maté
ria, para que, amanhã ou na próxima semana, che
guemos a entendimento que leve o contribuinte a ser
ouvido. Ele está sendo, mais uma vez, massacrado
pelo Governo do PT, assim como o foi na Medida Pro
visória n° 107.

Os Prefeitos estão, como disse, numa situação
falimentar, pois a arrecadação do Fundo de Participa
ção dos Municípios foi ao fundo do poço, pela má ges
tão da política econômica do Governo Federal. Eles
precisam sim participar das contribuições federais.
Precisam sim.

O Deputado Professor Luizinho acredita que os
Municípios que vivem do Fundo de Participação não
deveriam existir. Essa é outra discussão. Eles existem
e precisam cumprir com suas obrigações. Queremos
que os Municípios de ponta, que hoje prestam os prin
cipais serviços do Estado, tenham condições e recur
sos. Se hoje os recursos estão concentrados na
União, após a reforma estarão concentrados de forma
muito mais absurda.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos a favor
da retirada de pauta da proposta de emenda à Consti
tuição. Esperamos mais reflexão da parte do Gover
no, porque a nossa vontade e a dos Prefeitos é de que
a reforma possa ser melhorada. Ela foi aprovada de
forma apressada na madrugada de quarta-feira pas
sada. Infelizmente, alguns Governadores foram ouvi
dos, outros não. Os Prefeitos não tiveram condições
de participar desde o início da discussão. Participa
ram apenas de reunião de última hora na Presidência
desta Casa. Aí, sim, eu digo que o Presidente tentou,
pelo menos, amarrar um acordo. É claro que, em se
tratando de reforma de tamanha importância, faltando

._ _.._-_. ----- ----
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poucos minutos para a votação, seria impossível um O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
acordo. peço a palavra pela ordem.

Por isso, Sr. Presidente, pedimos a atenção dos O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Parlamentares desta Casa, a retirada do projeto de V.Exa. a palavra.
pauta e o adiamento da votação, para que, pelo me- O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GQ. Pela or-
nos hoje e amanhã, possamos discutir mais as emen- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
das e os destaques. palavra para encaminhar.

Vamos avançar sim, primeiro, em favor da popu- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No-
lação, que mais uma vez terá que pagar impostos bre Deputado, vou passar à votação simbólica. Logo
mais altos e, segundo, em favor dos Prefeitos, que após, solicitarei a orientação de bancada.
precisam muito da repartição das contribuições fede- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
rais. votação o requerimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se

Para falar contrariamente ao requerimento, concedo encontram. (Pausa.)
a palavra ao Deputado Gilmar Machado. REJEITADO.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revi- O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- peço a palavra pela ordem.
dos, encaminharemos contrariamente ao requeri- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
mento.Queremos votar hoje, para mostrar aos Prefei- V.Exa. a palavra.
tos presentes o que pretendemos fazer. O Deputado O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or-
Rodrigo Maia equivocou-se - e vamos mostrar isso demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
na votação -, porque não disse que a CIDE será divi- verificação.
dida com às prefeituras. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve-

Só para exemplificar, lembro que o Deputado rificação concedida.
Rodrigo Maia fez parte da base de sustentação do O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va-
Governo Fernando Henrique e não permitiu a divisão mos ouvir as orientações de bancada.
desse imposto, mas agora ele será. O ITR, que não Como vota o PV?
podia ser dividido com os Municípios, agora o será. Comb vota o PRONA?
Quando fazia parte do Governo Fernando Henrique, O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
S.Exa. fbi um dos que impossibilitaram a divisão de (PRONA~SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-
impostos. Agora, no Governo de Lula, vamos fazer Sr. Presidente, o PRONA vota "sim" ao requerimento.
essa alteração. A base do Governo vai tornar isso O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. Pela or-
possível e vai dar todas as garantias no momento da demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
votação. PCdoB vota "não".

Queremos votar hoje. Não queremos fugir do O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
debate. Queremos fazer todos os debates. visão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez o

Além disso, queremos reparar injustiça que o PDT concorda com a continuação da discussão. O
Deputado Rodrigo Maia cometeu com o Presidente PDT vota "não".
João Paulo. A Casa está aberta. Os Prefeitos circulam O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-
nas galerias, nos corredores e podem participar, cbm demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
todas as garantias, de reuniões com o nosso Presi- vota contra a retirada de pauta.
dente. O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or-

Queremos discutir e votar. Vamos discutir e vo- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
tar democraticamente. Não vamos fugir do debate. vota "não" à retirada de pauta. Queremos votar.

Deputado Rodrigo Maia, durante o Governo O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pela
Fernando Henrique Cardoso, a C1DE foi dividida? ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Hoje será, porque a base do Governo vai garantir re- Bloco Parlamentar PUPSL vota "não".
cursos para Municípios e Estados. O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-

Muito obrigado. (Palmas.) demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par-
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tido Progressista quer resolver hoje a situação da re
forma tributária. Por isso, vota "não",

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB vota "não".

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB votará "não", porque vai cumprir o acordo de
procedimento.

O PSDB concordou com a proposta do Governo
e vai retirar todas as emendas aglutinativas do parti
do. Não temos nenhum compromisso em relação a
mérito de DVS, destaques de bancada, mas, no que
diz respeito à ação de plenário, hoje o PSDB não en
trará em obstrução, não criará nenhuma dificuldade
para agilizar a votação.

Em função do acordo de procedimento, encami
nhamos o voto "não".

O PSDB continua contrário à reforma tributária,
porque acha que haverá aumento da carga tributária.
No entanto, em relação aos destaques, acertamos
um procedimento que nos garantiu a aprovação do
SIMPLES - o Super-SIMPLES, para nós muito impor
tante - e algumas modificações na emenda aglutinati
va em relação ao ICMS.

Por isso, o PSDB vota "não".
O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
apresenta este requerimento com o objetivo claro de
recuperar o equilíbrio e o bom senso no debate nesta
Casa.

Na semana passada, o Relator reconheceu que
o texto ficou a desejar. Presenciamos hoje algo jamais
visto nesta Casa: 5 mil Prefeitos deslocaram-se de to
dos os quadrantes do País, chegaram à Esplanada
dos Ministérios e disseram alto e bom som: "Estamos
inviabilizados, não temos como administrar mais nos
sos Municípios". Chega de dizer o que aconteceu ou
não em Governos anteriores. Estamos discutindo a
reforma tributária hoje.

Este é o momento correto de dar aos Municípios
condições para eles assumirem responsabilidades
com todos que lá habitam. Este é o momento, Sr. Pre
sidente, de discutir a emenda do Deputado Júlio Ce
sar e a emenda aglutinativa do PFL, para ampliar exa
tamente em 5% o Fundo de Participação dos Municí
pios.

Não foi isso que disse o orador que me antece
deu na tribuna. Parcela de apenas 25% da CIDE não.
Sabe porquê? Porque soa como o aumento dado ao
funcionário público federal. Na verdade, foi um des-

respeito ao funcionalismo conceder apenas 1% de
aumento. Querem fazer com os Municípios a mesma
coisa. É o que o Deputado José Thomaz Nonô disse
aqui há pouco: é a concentração de poderes da
União, é a implantação de um império, é a destruição
dos entes federados, é o desconhecimento dos direi
tos e dos deveres dos Municípios e dos Estados.

Por isso, tranqüilo, o PFL orienta todos os seus
Parlamentares a permanecer em obstrução, para que
possamos, no decorrer desta semana, elaborar
emenda aglutinativa que atenda melhor a Estados e
Municípios.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB?

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Nelson Pellegrino?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ban
cada dos Partido dos Trabalhadores não pode, em
absoluto, concordar com o requerimento de retirada
de pauta.

A reforma tributária dá mais recursos para os
Municípios, pois transfere parte significativa da arre
cadação do ITR e recursos da Contribuição de Inter
venção no Domínio Econômico - CIDE; estabelece a
progressividade no Imposto de Transmissão Inter Vi
vos que os Municípios cobram; regulamenta as taxas
de iluminação pública e de lixo, que muitos Municípios
não cobram ainda porque a Justiça não o permite; al
tera a sistemática de cálculo do ICMS; e, quanto ao
IPI, há alterações que favorecem os Municípios, além
de o Governo Federal estar destinando recursos para
o Fundo de Desenvolvimento Regional e para o Fun
do de Exportações. Em tudo isso, os Municípios estão
sendo beneficiados.

Desde o ano de 1988, napromulgação da Cons
tituição Federal, não se faz uma reforma no sistema
tributário brasileiro que destine tantos recursos para
os Estados e os Municípios como esta. Os Governos
passados só retiraram dos Municípios, e, agora, o
atual Governo começa a devolver aos Municípios o
que lhes foi retirado.

Somos conscientes, Sr. Presidente, de que a re
forma é importante para o País, por se neutra, por me
lhorar a situação dos Municípios. Associada à reforma
previdenciária, ela dará outra formatação ao Estado
brasileiro e o viabilizará financeiramente, do ponto de

---- -~-~------------~-~-~-----
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vista fiscal, nas suas mais diversas esferas: munici
pal, estadual e federal.

Portanto, Sr. Presidente, a bancada do PT enca
minha o voto "não" ao requerimento.

Vamos votar, porque o País tem pressa, e a re
forma tributária é necessária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, deixo
claro que, com a reforma tributária, não haverá au
mento da cargatributária, e sim defesa da indústria e
do empresariado nacionais, .com a desoneração da
folhade pagamento dos bens de capital e a desonera
ção das exportações, para ampliar a competitividade;
proteção para os mais pobres, com a desoneração da
cesta básica e dos medicamentos de uso contínuo; e
também a racionalização da cobrança do imposto
maisirnportante para0 Brasil: o ICMS. Varnos acabar
com a sonegaçâoe aelisão fiscal. Com essa medida,
vai aumentar, e muito, a arrecadação dos Estados e
dos Municípios.

Todos os homens públicos e conscientes, que
têm olhos voltados para o futuro, sabem que estamos
falando a verdade.

Os Prefeitos são muito bem-vindos à Brasília e à
Câmara dosDeputados. Temos profundo respeito por
todos.· Atendemos a 6 de suas reivindicações. São
elas: ISS,trânsporte escolar, taxa de iluminação pú
b�ica e taxa de limpeza pública, CIDE, ITBI progressi
vo, transf~rãncia do ITR integralmente, se quiser, e,
partindo do Fundo de Exportação, são 8 pontos.

Neste instante, há um ponto que não pode ser
possível, por se tratar de partilha. Essa não é a dis
cussãO do momento.

Sabemos das necessidades dos Municípios.
Aqueles que vivem só do Fundo de Participação dos
Municípiossofrern muito, ainda mais quando há redu
ção da produção nacional.

Estarnos fazendo a reforma para a retomada do
desenvolvimento. Tudo isso para haver maior arreca
daçãosern aUmento dos tributos.

Por isso, querernos votar a matéria hoje. Somos
contrários à retirada damatéria da pauta.

O. SH.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, considerando que a organização de
milícias armadas é crime e que a contratação de ja
gunços para efetivaçâo de crimes contra o ser huma
no é algo totalmente condenável, comunico à Casa
que protocolamos hoje projeto de lei que torna passí
veis de expropriação áreas onde se encontrem milíci
as armadas, para que o Estado possa utilizá-Ias na
reforma agrária em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência conVOCa todos os Srs. Deputados e as
Sras. Deputadas a virem ao plenário, pois estamos
em processo de votação, e determina que todas as
Comissões cessem seus trabalhos. Estamos na
Ordem do Diae em momento de votação.

O SR. RENATO CASAGRANDE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela órdem.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. apalavra.

O SR. RENATOCASAGRANDE (PSB-ES. Pela
ordem. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs; Deputados, embora estejamos no início
de algumas votàções, já é possível compreender o
processo de disputa sobre a reforma tributária.

A questão. tributária é assunto·que em nenhum
lugar do mundo propicia consenso. Há alguns anos, te
mos debatido essetema. Já estamos na terceira Legis
latura e,em dUÇlsoutras, não conseguimos avançar
muito. Agora,pelaprimeíra vez, vernos a perspectiva
de aprovar a reforma do sistema tributário brasileiro.

Reconhecemos que o que estamos votando não
corresponde a uma· reforma ideal para o País, mas,
tendoern vista a conjuntura política nacional e a cor
relação de forças que vivemos neste Congresso, es
tamos cientes de que não poderíamos avançar mais
do que estamos fazendo.

Por isso, é preciso considerar que houve impor
tantes aVanços na reformá tributária, que estamos
simplificando o sistema tributário brasileiro, com a
unificação do ICMS e das alíquotas. Há de se consi
derar também que, embora estejamos diminuindo a
produtividade, estarnos efetivamente partilhando a
receita cornos Estados eos Municípios, no que res
peita à CIDE e ao Fundo de Compensação.
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Sr. Presidente, por essas razões, cabe-nos re
conhecer que o parecer do Deputado Virgílio Guima
rães representa avanço, tanto quanto a proposição le
gislativa que ora apreciamos.

O SR. PRESiDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco as Sras e os Srs. Deputados para que ve
nham ao plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sim
plesmente quero reafirmar que o PFL está em obstru
ção e que se trata de obstrução suprapartidária, para
defender os Municípios e o contribuinte brasileiro.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Líder José Carlos Aleluia, a
obstrução não é suprapartidária. É apenas do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito a todas as Sras. e aos Srs. Deputados que ve
nham ao plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. CORONEL ALVES -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
semana, está acontecendo na África do Sul, nas cida
des de Durban e Johannesburg, um encontro dos paí
ses que possuem parques nacionais. No Brasil, exis
tem vários parques sob controle federal. Em dezem
bro do ano passado, foi criado, no Estado do Amapá,
o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que
abrange 5 Municípios.
. Não somos, deixamos bem claro, contrários à
criação do parque, mas somos contra ele ficar apenas
no papel. Que ele proporcione benefícios, recursos e,
acima de tudo, desenvolvimento para a população
que reside em seu entorno há décadas, há séculos.

O Governador do Estado, Sr. Waldez Góes, está
deslocando-se para lá, preocupado com o que será
decidido, porque é praxe trazer para o Brasil o que é
decidido internacionalmente. Não queremos que seja
trazido para o Brasil aquilo que não desejamos, que
não nos conforta, que não trará benefício para o de
senvolvimento da nossa terra.

Portanto, fica o registro de que somos, sim, a fa
vor do parque, que foi visitado por várias autoridades.
Nele se localizam todas as cabeceiras dos rios do
Amapá, existe minério, principalmente ouro, e madei
ra nobre, tão cobiçada. Queremos, sim, que o parque
dê benefício e desenvolvimento para toda a região.

Fica nosso apelo às autoridades, ao Ministro do
Meio Ambiente, ao IBAMA e a todos os órgãos res
ponsáveis pela gestão do parque para que usem seu
conhecimento para o desenvolvimento, repito, daque
la população e não deixem o parque à míngua, como
muitos outros, que simplesmente são criados e deixa
dos de lado.

Criamos o parque e agora vamos explorá-lo e
desenvolvê-lo, a fim de levar recursos aos que estão
reclamando, como, por exemplo, os Prefeitos dos Mu
nicípios atingidos, para que eles possam ter no par
que um meio de sustentação, de geração de emprego
e de renda para a população.

Obrigado.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras
e Srs. Deputados, um dos melhores sambas-enredo
do carnaval de 2001 foi o da Império Serrano, O Rio
corre pro mar. Composição que traz versos como:

"Abriu o porto ioiô,
é porta aberta iaiá
é o comércio,
é o progresso da cidade
e a cidade cresceu, o mundo então co-

nheceu
o berço da felicidade
toda ladeira cantou, a freguesia sorriu
a velha praça inteira aplaudiu
e assim nasceu a estiva
o primeiro sindicato do brasíl".

Começo este pronunciamento com esses ver
sos porque O Rio corre pro mar narra a história da
estiva do cais do porto do Rio de Janeiro. Diz-se
que, do porto, se olha o mar e a cidade todos os
dias. Não há. dias iguais. Todos os dias são dias de
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trocas, de encontros, dias de vidas. Q porto é a dos Homens Pretos, além de ser o porto de embarque
grande fronteira aberta ao comércio internacional do do samba tradicional, que nasceu das contribuições
País, é o balcão de intercâmbio com o mundo. O lu- decisivas das músicas que eram cantadas e, sobretu-
gar foi sede do primeiro sindicato organizado do do, das reuniões promovidas pelo sindicato, repre-
Brasil, além de ser o berço dos fundadores da Impé- sentou e representa a resistência negra, a classe por-
rio Serrano. tuária.

No próximo dia 13, o Sindicato dos Estivadores Devido à natureza da profissão dos estivadores,
e Trabalhadores em Estiva de Minérios do Rio de Ja- que eram expostos a doenças e riscos físicos sem
neiro completa 100 anos de fundação. Desde o dia 13 leis de proteção ao trabalho, sem garantia para os
de setembro de 1903, o Sindicato dos Estivadores do dias de velhice ou enfermidade, sem nenhum amparo
Rio tem participado ativamente do desenvolvimento para as famílias dos que faleciam e sob a exploração
do Brasil, com a abertura dos portos brasileiros aos cruel dos patrões, levou o Sindicato dos Estivadores a
navios e ao tráfego das nações amigas de Portugal. ser o maior foco de resistência e luta pelos direitosbá-
Em janeiro de 1808, inaugurou-se uma nova fase na sicos dos trabalhadores. Por isso,. ao comemorar o
economia e na política brasileira, levando posterior- primeiro centenário de sua história, o Sindicato dos
mente à independência da colônia. Iniciavam-se as- Estivadores do Rio de.Janeiro está de parabéns, por-
sim a expansão comercial e a vida urbana, que mais que se o comércio carioca passou a ser a porta de en-
tarde se tornou uma constante na história do Brasil. trada de todas as novidades que vinham trazidas pe-
Transformações, novos paradigmas, crescimento or- las ondas marítimas em que chegavam os transatlân-
denado, planejamento urbanístico, ensino público, ticos que atracavam no moderno porto do Rio de Ja-
controle sanitário, progresso dos serviços de utilidade neiro, eram e são. os estivadores os responsáveis
pública passavam a integrar a vida dos habitantes da pelo embarque e desembarque de tudo que entra ou
Cidade Maravilhosa, impulsionando-a a passos lar- sai da cidade, fazendo com que o Rio ganhe o mundo.
gos emdireção ao progresso. Vai ficando para trás um Sabemos, Sr. Presidente, que os portos assu-
caráter provinciano, para dar lugar a uma metrópole mem importância total eespedal, por ser o Brasil um
moderna e· prontapara abrigar o crescimento que, a país marítimo por excelência, que tem no mar o cami-
partir do porto, batia à sua porta. nho de saída de seus produtos comercializados nos

A cidade do Rio de Janeiro cresceu a partir de mercados estrangeiros. Eles são bons abrigos, anco-
características próprias, destacando seus traços ur- radouros com águas profundas e tranqüilas para em-
banos, com seus caminhos sinuosos, becos, suas barque de pessoas e mercadorias transportadas por
muitas travessas, adros, escadarias, bibocas, ladei- navios. Hoje a Docas do Rio de Janeiro é centro naci-
ras e praças, como por exemplo a dos estivadores, onal de atividades artísticasemgeral,poistoda nos-
que foi palco de grandes contendas entre trabalha- sa cultura veio de além-mar: teatro,.música, letras e
dores portuários e a polícia, resultando na criação pintura. A cidade é atraçãointernadional por suas be-
do primeiro sindicato do Brasil, o Sindicato dos Esti- lezas naturais. O futuro esta aqui e agora nos nossos
vadores. portos. Olhar para eles e seu desempenho é lançar

Sr. Presidente, a primeira organização sindical um olhar para o futuro do desenvolvimentobrasileiro.
Companhia dos Homens Pretos, a mitológica Resis- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
tência, Gomo ficou conhecida, era ainda o primeiro exportamos minérios e grãos, exportamos um pouco
sindicato liderado por negros no Brasil, que, além das de nosso chão, é o nosso solo correndo mundo afora.
reivindicações da categoria, fazia carnaval e organi- Porém, quando exportamos manufaturados, é um
zou o primeiro rancho da zona portuária: o Recreio pouco da nossa alma que vai junto, um pouco de nos-
das Flores, que desfilava no antigo Largo da Prainha, so jeito, é o nosso cheiro, nossa cultura que vão atra-
hoje Praça Maua. Foram os remanescentes da Com- vessar o mar. São a criatividade de um povo, sua cul-
panhia dos Homens Pretos que levaram adiante a tra- tura com modernidade, graça e uma velocidade ímpar
dição dos negros portuários e fundaram em 1947 o que viajam para qualquer lugar do planeta. E, todos
GRES Império Serrano, uma escola de samba que, os dias, oporto lá estará como a grande fronteira do
ao longo de sua trajetória, tem deixado marcas irre- desenvolvimento nacional, aberta· ao convívio com
versíveis, introduzindo novos instrumentos de percus- outros povos, como a porta do amanhã.
são nos desfiles e deixando para· a posteridade os Como o samba diz, "o. Rio corre pro mar': por-
mais belos sambas-enredo que a história do carnaval que a cidade nasceu do mar e se fortaleceu economi-
conhece. Porém, Srs. Parlamentares, a Companhia camente por meio do porto, Hoje é síntese cultural do
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Brasil e mantém rico patrimônio, construindo em qua
tro séculos a história. Corre para o mar porque quem
quiser enxergar o futuro do País deve olhar para seus
portos. Sua história corre para o cais e tem como par
ceiro os portuários, seus grandes administradores.

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, uso
a tribuna para registrar que, amanhã, às 9h30min, na
Comissão Especial de Políticas Públicas para a Ju
ventude, receberemos o médico psiquiatra Antonio
Nery pa.ra discutir a necessidade de uma política mo
derna e eficiente para o combate ao abuso de drogas
por adolescentes.

Sabemos que, no Brasil, o uso legalizado de al
guns entorpecentes dá-se com fácil acesso. Cinqüen
ta e três por cento da população já experimentou ál
cool alguma vez, e 39% já fumou cigarros. Sr. Presi
dente, nessa circunstância, nossa visão é de que a fa
ixa de 9 a 13 anos é a mais influenciada, inclusive no
ambiehte familiar, quanto ao abuso de drogas. A Co
missão vem desempenhando papel importante no
combate às drogas, pois é importante laboratório
para construção de políticas públicas para a juventu
de deste País.

Gostaria de convidar as Sras. e os Srs. Deputa
dos para comparecerem amanhã, às 9h30min, ao au
ditório da Comissão para ouvir o grande especialista,
Doutor e Professor Antonio Nery, da Universidade Fe
deral da Bahia, que falará sobre o tipo de política que
podemos propor ao Governo Federal para garantir
prevenção eficiente e moderna contra o abuso de dro
gas, que é, sem dúvida, o mecanismo de alienação e
de ruína da juventude do Brasil.

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o vasto litoral brasileiro permite-nos
construir um leque de probabilidades para efetivar
mos de vez uma política de pesca eficiente e dura
doura. Em reunião da bancada nordestina com o Mi
nistro da Pesca e Aqüicultura, José Fritsch, este fez
uma breve comparação entre o Peru, com um litoral
infinitamente menor, e o Brasil, com dimensões oceâ-

nicas gigantescas, continentais. Como marco referen
cial, o Ministro explicou que o Peru possui 300 varie
dades de derivados de pescado. E nós temos apenas
6 variedades. O Ministro debateu com a bancada nor
destina algumas das várias medidas que estão sendo
implementadas para garantir a execução de políticas
públicas para o setor pesqueiro, superando décadas
de atraso.

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Governo Lula está partindo quase do zero. A
fragilidade institucional neste setor é tamanha que vi
víamos o absurdo de não ter um interlocutor instituci
onalmente bem definido. O País contava com órgãos
distintos para cuidar da mesma coisa. O IBAMA tinha
a responsabilidade pelos recursos costeiros e o De
partamento de Pesca e Aqüicultura do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (OPA/MAPA),
era o responsável pelo recursos pesqueiros altamen
te migratórios.

Essa dicotomia nociva foi apontada num artigo
do Prefeito Dedé Teixeira, do litorâneo Município pes
queiro de Icapuí, Ceará, do PT. Ele lista algumas
ações preliminares para a consolidação de uma políti
ca pesqueira no País, a saber: 1) ampliação da produ
ção nacional a partir do desenvolvimento da aqüicul
tura, com esforço decisivo para a aqüicultura familiar;
2) organização da base produtiva com o fortalecimen
to das entidades representativas e aperfeiçoamento
dos mecanismos do associativismo, cooperativismo e
gestão; 3) criação de programa para recuperar e im
plantar infra-estrutura adequada de abastecimento,
armazenamento, beneficiamento e conservação do
pescado; 4) desenvolvimento de novas tecnologias
de captura; 5) viabilização de um sistema integrado
de comercialização, com redução da intermediação e
conseqüente capitalização do pescador; 6) adequa
ção das políticas de crédito à atividade; e 7) adequa
ção do arcabouço legal, com uma nova lei de pesca
que reflita o atual momento político institucional e que
possa redefinir normas e regras adequadas ao setor.

Mas, Sr. Presidente, boa parte dessas medidas
já está em processo de implantação, saindo do papel
para a prática. A Secretaria de Aqüicultura e Pesca
SEAP e o Ministério da Ciência e Tecnologia acabam
de firmar parceria para um investimento que vai dar a
largada para o desenvolvimento do setor pesqueiro e
de seu imenso potencial. Agora em 2003, algo em tor
no de R$2 milhões serão aplicados em projetos de
base, apesar das limitações de quem trabalha com
um orçamento montado pelo Governo passado.

O Governo Lula costurou um acordo de coope
ração técnica e científica que envolveu o Ministério



CARTA DE CABEDELO

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Excelentíssimo Senhor
Ministro José Fritsch
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Pre
sidência da República

Senhor Ministro,
Cumprimentando Vossa Excelência e parabeni

zando-o pelas iniciativas que visam à renovação, a
modernização e o transparente equacionamento ad
ministrativo das atividades artesanais e industriais da
pesca e da aqüicultura no País, por meio da edição de
normas a regulamentos atualizados, principalmente
no que se relaciona às operações de arrendamento e
estruturação da frota nacional de embarcações de
pesca oceânica, que garantirão a estratificação e
cumprimento tempestivo das quotas setoriais de pes
ca obtidas, a duras· penas, em árduas negociações
nos plenários das organizações internacionais espe-
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da Pesca, por meio da SEAP; o Ministério da Ciên- fação da bancada paraibana no Congresso Nacional,
cia e Tecnologia; a Financiadora de Estudos e Pro- de forma que possamos estabelecer as bases para
jetos (FINEP) e o Conselho de Desenvolvimento Ci- uma política de pesca que atenda a um número maior
entífico e Tecnológico (CNPq).E ainda o Banco do de pessoas e setores interessados. Estes incluem os
Nordeste do Brasil (BNB), que, segundo palavras pescadoresfamíliares, que o Governo Lula já contem-
do Ministro aos Deputados, aportará no setor pes- ploucomo PRONAF Pesca,os pequenos, médios e
queiro algo em torno de R$600 milhões até 2007. mesmo uma parcela dos grandes empresários. Nes-
Esse grupo interministerial, coordenado pela Se- se sentido, solicito formalmente à bancada paraibana
cretaria de Aqüicultura ePesca e pelo Ministério da que subscreva este projeto para a instalação do Ter-
Ciência e Tecnologia, está detalhando ações con- minai Pesqueiro de Cabedelo eque estou remetendo
juntas que envolVerão os recursos até aqu~ déscri- para a bancada na Câmara e no Senado.
tose outros que estão por vir dos cofres públicos ou Sr. Presidente, Sras. e srs. Deputados,.a im-
de parcerias com a iniciativa privada. plantação desse terminal pesqueiro possibilitará a

Ea nossa Paraíba, entra em que parte dessa atracação anual de aproximadamente 130 navios de
história? pesca, o que proporcionará o aumento de 12 mil tone-

Recentemente, nossa Assembléia Legislativa ladas de peixepór ano. A perspectiva é que a amplia-
instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito çãodo cais pesqueiro atraianovas empresas ao Por-
para investigar algumas irregularidades do setor pes- to de Cabedelo, criando cenário propício para trans-
queiro paraibano, para apontar algumas linhas de in- formá~lo num entreposto internacional de pesca e,
tervenção do setor público local e para balizar a ação conseqüenternente, para atrair novas indústrias de
de empresas privadas que atuam na costa paraibana beneficiamento de pescado. Se isso ocorrer, certa-
ou mesmo fora, mas que têm base no Estado. mente vai gerar mais empregos e incrementar a eco-

O d I d I S · . d p. nomia local. .. aos evanta os pe a ecretana eesca e
Aqüicultura de Cabedelo, repassados à CPI , indicam Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja transcrita
que, em 1996, a produção de pescado em Cabedelo nos Anais a Carta de Gabede/o, dirigida ao Ministro
foi de 3.600 toneladas; em 1998, atingiu a marca de 5 Fritsch, eque traduz, de forma resumida, a preocupa-
mil; .em 1999, 6.046; e, em 2000, 1O mil toneladas. ção do setor pesqueiro da Paraíba.
Esses levantamentos indicam a potencialidade do li- Solicito também a V.Exa. que meu pronuncia-
toralparaibano. Pot~nciaIidade já percebida por em- mento seja divulgado nos órgãos de comunicação da
barcaçõesestrangeiras, que não por acaso estão atu- Casa.
ando naquélacosta. A CPI tratou de ouvir tOdas as
par1esenvolvidas e de dar SEm contributo para que os
trabalhâdores da pesca, as empresas do setor e os
diversos órgãos públicos relacionados possam en-
contraro caminho dó.desenvolvimento pesqueiro do
Estado. dentro darnaior transparência possível.

ODNOCS Nacional anunciou, na reuniãocom a
bancada nordestina, que a Estação de Piscicultura de
Souza, na. Paraíba, será reaberta ainda em outubro. O
Coordenador da Secretaria de Pesca e Aqüicultura na
Paraíba,Dr. Anísio Maia, estámapeando as reservas
de á~ua doce com potencial pesqueiro. No principal
reservatóriodo sertão, o Açude de Coremas, em ple
no. semj-áridoparaiba~o, com mais de Um bilhão de
metroscybicosde água, um programa de revitaliza
çãojáestá em andamento. E desdobramentos como
cadastrarnento, treinamento de mão-de-obra adequa
da eprpwamas de financiamento já estão sendo co
ordenado~, pessofllmente, pelo Dr. Anísio Maia.

O r~ferido Coordenador tem, ainda, projeto
pronto para a consolidaçãodo Terminal Pesqueiro da
Para.íba no Porto de Cabedelo, a qual exigirá a articu-



O SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, disse certa vez o nos
so Águia de Haia, Rui Barbosa, que "a imprensa é a
vista da Naçãd'. Neste 10 de setembro, Dia da
Imprensa, eu poderia parodiá-lo para homenagear,
com justiça e merecimento, um dos mais importantes
veículos de comunicação da atualidade em meu Esta
dode Mato Grossodo Sul, sediado em minha cidade
de origem, Dourados, mas que circula por todas as
regiões daquele Estado: o Diário MS. Posso dizer,
sem a mínima dúvida, que este jornal representa os
olhos e os ouvidos daquela comunidade e é o seu
porta-voz.

Fazemos esta homenagem, Sr. Presidente e
nobres colegas, no transcurso dos 10 anos de funda
ção que o jornal comemora no dia 15 de setembro. É
uma data significativa, se olharmos para trás e anali
sarmos que, em apenas 10 anos, o Diário MS contri
buiu para mudar, radicalmente, o cenário da comuni
cação impressa em Mato Grosso do Sul, pois, pela
salutar concorrência que proporciona desde sua fun-
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cializadas, vimos, em nome da comunidade paraiba- do Porto de Cabedelo, o que mereceu consideração
na, pleitear que seja reservada uma quota específica da Plenária do ICAT quando do contingenciamento
de navios de pesca oceânica destinada, especifica- dos limites de exportação para cada parceiro das pes-
mente, a ter sua base operacional a partir de Cabede- cas no Oceano Atlântico.
lo, onde se projeta a consolidação do Terminal Pes- Como justa compensação pelos prejuízos de-
queiro de Cabedelo. correntes da suspensão da exploração baleeira rei-

Destacamos que a conclusão desta obra é es- vindica-se A Conclusão do Terminal Pesqueiro de Ca-
sencial para alavancar, não apenas o Setor pesqueiro bedelo e que dentro dos novos critérios para arrenda-
de nosso Estado, mas, também, para resgatar antiga mentosde embarcações estrangeiras de pesca oceâ-
Dívida do governo Federal com a Paraíba, quando da nica, sejam reservados, especialmente, para adotar
suspensão da Pesca da Baleia na cidade de Costi- como base de operações, o Porto de Cabedelo frota
nha. de 70 (setenta) navios de pesca arrendados que capi-

Com efeito, essa é uma justa reivindicação da talizarão os armadores locais de forma a permitir, em
nossa população, principalmente dos que exercem médio prazo, a incorporação de uma frota nitidamente
atividades econômicas no litoral do Estado, com ênfa- nacional.
se aos habitantes da micro-região que tem a cidade Contando com o amplo apoio de Vossa Exce-
de Cabedelo como epicentro, prejudicada pela proibi- lência à nossa reivindicação, aproveitamos o ensejo
ção, desde 1986, da captura de baleias, que proporci- para renovar os protestos da mais elevada estima e
onava empregos e ocupações indiretas, inclusive distinta consideração.
para o núcleo de artesãos de todo o Estado, oferta de Cabedelo, 5 de setembro de 2003. - Atenciosa-
carne verde, in natura, resfriada, por preço corres- mente, - Cássio Cunha Lima, Governador do Esta-
pondente à metade da quotação da carne de gado e do da Paraíba; José Ribeiro Farias Júnior, Prefeito
uma atividade turística crescente. de Cabedelo; Efraim Morais, Senador; José Targi-

A interdição da pesca e o conseqüente encerra- no Maranhão, Senador; Ney Suassuna, Senador;
mento das atividades empresariais compeliram, tam- Adauto Pereira Lima, Deputado Federal.
bém, a liquidação da Companhia de Pesca Norte do
Brasil (COPESBRA), fundada em 1916, e acarretou o
desemprego de mais de 1.000 trabalhadores, utiliza
dos sazonal ou permanentemente nas atividades da
pesca, industrialização, transporte e comercialização
da carne in natura, da carne de sol, do charque e dos
embutidos que tinham na baleia o seu suprimento de
matéria-prima.

A sanção presidencial da Lei n° 7.463, encer
rando as tradicionais operações de captura de cetá
ceos, em 18 de Dezembro de 1987, publicada no Diá
rio Oficial do dia 21 do mesmo mês e ano, foi prece
dida de reiteradas promessas de que o Estado da Pa
raíba receberia um bloco de incentivos e apoios para
repor, com outras iniciativas, o mesmo nível da ativi
dade econômica suspensa, em termos de empregos
e exportações.

Ocorreu a assinatura de um "Protocolo de Inten
ções" entre o Governo do Estado da Paraíba e Minis
térios e Superintendências Governamentais do qual
um mínimo foi concretizado até o presente.

A contribuição do Estado da Paraíba para a atu
ai quota do País de direitos exploratórios de 120.000
toneladas anuais das diversas variedades de albaco
ras foi resultado da produção, em anos anteriores,
das 70 embarcações que chegaram a operar a partir



Não permitiremos que, de todo o bolo arrecada
tório nacional, a União fique com mais de 63%, os
Estados com 26%, e, os Municípios, com apenas
14%. É essa esfera que tem a responsabilidade de
zelar pela saúde, pela educação e pela segurança
dos cidadãos e, muitas vezes, ainda arca com obriga
ções que estão fora da sua alçada.

Sr. Presidente, hoje ouvi inúmeros Parlamenta
res se congratularem com os Prefeitos que vieram a
Brasília para reivindicar melhor distribuição dos tribu
tos. Esses Prefeitos se encontram do lado de fora do
Parlamento. Temos de lhes abrir as portas e votar a
favor dos Municípios. Não é possível ignorar o que se
passa com as Prefeituras brasileiras, que não têm
como sustentar o menor investimento. Precisamos in
cluir os Municípios na distribuição da CIDE e da
CPMF, nas mesmas condições dos Estados. Não fa
zer isso é crime de lesa-município.

Não aceitaremos que os Municípios fiquem fora
do pacto federativo, em que a relação entre a União e
os Estados é harmônica. Não é justo. Daí porque te
mos de aprovar o destaque e a Emenda n° 20, que es
tabelece a destinação de dois terços do ICMS aos
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dação, tornou-se imperativo a outros veículos, situa- nosso Estado continue a ser contada, por muitas ge-
dos em várias regiões do Estado, aprimorarem a qua- rações, pelas páginas desse valoroso veículo.
lidade de seus produtos. Sr. Presidente, peço a V.Exa. quemeupronunci-

Num resumo dessa saga, podemos dizer que a amento seja divulgado nos meios de comunicação da
história do Diárío MS começa a ser contada antes Casa.
mesmo de 15 de setembro de 1993, quando o então O SR. CLÁUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
Diário do Povo foi lançado, a partira partir da fusão de peço a palavra pela ordem.
3 semanários: O Panfleto, OZangão e Jornal do Vale. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Os 3 tablóides surgiram da visão e perspicácia V.Exa. a palavra.
de então pequenos empresários, como Osmair Scar- O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or-
pari, Leandro Rosa, Orlando Martins, Akio Kassawa- dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ra e Paulo Falcão, além do atual proprietário,Vítor Ca- Srs. Deputados, hoje temos a oportunidade ímpar de
les, que, com a experiência de linotipista e mecânico fazer justiça aos Municípios brasileiros.
de máquinas usadas nessas oficinas, prestava servi-
ços a terceiros na edição de jornais publicados sem A reforma tributária, da forma como foi apresen-
muita regularidade. Mas o Diário do Povo nasceu num tada e votada em primeiro turno nesta Casa, é maléfi

ca ao bolso do contribuinte, prejudicial aos 5 mil e 500
ambiente de expectativa muito maior, tanto que sua Municípios e extremamente danosa a Estados como
primeira edição, em 15 de setembro de 1993, trouxe

Bahia, Goiás e outros do Centro-Oeste.um editorial futurista, que se comprovou com o título
Nasce uma nova era. Não podemos permitir, Presidente, que, neste

Já com o novo nome, a primeira edição do Diário momento em que as Prefeituras Municipais se encon-
MS circulou em 13.de dezembro de 2000, com 2 ca _ tram em estado pré-falimentar, se aprove aumento da
demos coloridos e impressos com papel sulfite. O carga tributária e ainda se esqueçam as reivindica-
nome foi alterado porque já existia registrada a marca ções dos Prefeitos. É uma injustiça que se vai perpe-
Diário do Povo, nome de um jornal de Campinas, São trar nesta Casa. Devemos minorar o prejuízo irrepará-
Paulo. vel que terão os Municípios brasileiros, votando a fa-

Sr. Presidente, nobres colegas, comprovando o vor de algumas emendas e destaques apresentados
slogan que recebeu de O Diárío de Integração Regio- pelo PFL, pelo PSDB e por outros partidos de oposi-
nal, o jornal Diário MS circula de segunda a sexta-fei- ção.
ra em 54 cidades e distritos da Grande Dourados,
Vale do Ivinhema, Região do Bolsão e Campo Gran
de, além de Porto Murtinho, no extremo sudoeste
fronteiriço entre Brasil e Paraguai, a 415 km da Capi
tal. O jornal possui sucursais em Três Lagoas, Nova
Andradina, Naviraí, Amambaí, Bela Vista, Pon
ta-Porã, Maracaju e Aquidauana, e exerce influência
sobre um raio estimado de 700 mil habitantes.

Por tudo isso, caros colegas, a população de
Mato Grosso do Sul bebe hoje na fonte da imparciali
dade jornalística que reputamos ao Diário MS, com
total voracidade, as informações do dia-a-dia. E não é
por outra razão que este jornal tem sido referência
mais que confiável para pautas que se transformaram
em notícias na imprensa nacional, por diversas oca
siões.

Portanto, eu não poderia deixar de trazer a esta
Casa esse acontecimento histórico, de grande rele
vância para Mato Grosso do Sul, o aniversário do Diá
rio MS, com os cumprimentos à equipe de funcionári
os do parque gráfico, do corpo editorial e de todos os
departamentos do jornal, em especial a seu Diretor,
Vítor Carbonera Cales, com votos de que a história de
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Municípios - um terço será regulamentado por lei es
tadual.

Temos de aprovar a emenda do Deputado Júlio
Cesar, que destina 30% de todos os impostos e da
CIDE também aos Municípios. Precisamos votar a
Emenda n° 250, do Deputado José Carlos Aleluia,
que institui regras de divisão de recursos para Esta
dos e Municípios, contemplando estes com parte mai
or no bolo arrecadatório dos tributos nacionais. Te
mas também de fazer com que o fundo de desenvolvi
mento seja repassado para os Municípios, como é o
FPE para os Estados.

Sr. Presidente, quero lavrar o nosso protesto.
Somos eleitos pelos Municípios. Os Prefeitos estão aí
para ver como votará cada Deputado neste plenário:
a favor ou contra os Municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
claro encerrada a votação.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD
(PSDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
Sr. Presidente, não consegui registrar meu voto "não"
e tampouco minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
registrado o voto de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência anuncia o resultado:
VOTARAM:
SIM 13
NÃO 285
ABSTENÇÃO 01
TOTAL 299

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA DA PROPOSTA DE
EMENDA Á CONSTITUiÇÃO N° 41, DE 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição:
PEC N° 41/2003 REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 10/09/2003 17:24

Fim Votação: 10/09/2003 17:39
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 16:48
Resultado da Votação

Sim 13
Não 285

Abstenção 1
Total da Votação 299
Art. 17 1
Total Quorum 300
Obstrução 16
Orientação
PT -Não
PMDB-Não
PFL - Obstrução
PSDB - Não
PTB"-Não
PP- Não
PLlPSL- Não
PSB- Não
PPS- Não
PDT - Não
PCdoB-Não
PRONA-Sim
GOV.-Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Almir Sá PL PLlPSL Não
Luciano Castro PL PLlPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PL PLlPSL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Não
Babá PT Sim
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PLlPSL Não
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 9
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AMAZONAS

Carlos Souza PL PLlPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Sílas Câmara PTB Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMOB Não
Marinha Raupp PMOB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMOB Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 6

TOCANTINS

Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Obstrução
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Pastor Amarildo PSB Não
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL Não
Or. Ribamar Alves PSB Não
Eliseu Moura PP Não
Gastão Vieira PMOB Não
Neiva Moreira POT Não
Paulo Marinho PL PUPSL Não
Pedro Fernandes PTB Não
Sebastião Madeira PSOB Não
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Antonio Cambraia PSOB Não
Ariosto Holanda PSOB Não

Arnon Bezerra PSOB Não
Bismarck Maia PSOB Não
Eunício Oliveira PMOB Não
Gonzaga Mota PSOB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
Jose Unhares PP Não
Leo Alcântara PSOB Não
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda P80B Não
Ze Gerardo PMOB Não
Total Ceará: 17

PIAuí

Átila Lira PSOB Não
B.Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMOB Não
Moraes Souza PMOB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Sandra Rosado PMOB Não
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Carlos Dunga PTB Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMOB Não
Total Paraíba : 7

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMOB Não
Eduardo Campos PSB Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
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Marcos de Jesus PL PLlPSL Não
Maurício Rands PT Não
Miguel Arraes PSB Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Freire PPS Não
Total Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Helenildo Ribeiro PSOB Não
João Caldas PL PLlPSL Não
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSOB Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Sim
Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Fábio Souto PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSOB Não
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSOB Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Pedro Irujo PFL Não
Severiano Alves POT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Bahia: 19

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Mota PL PUPSL Não

Carlos Willian PSB Não
César Medeiros PT Não
Or. Francisco Gonçalves PTB Não
Eduardo Barbosa PSOB Não
Fernando Oiniz PMOB 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 Sim
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Oelgado PPS Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMOB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Mário Heringer POT Não
Odair PT Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSOB Não
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMOB Não
Virgílio Guimarães PT Não
ViUorio Medioli PSOB Não
Total Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato POT Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSOB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMOB Não
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André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Lopes S.Part. Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PMDB Não
Julio Lopes PP Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
RenatoCozzolino PSC Não
Rodrigo Maia PFL Obstrução
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dr. Hélio PDT Não
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Iara Bernardi PT Não
Ivan Valente PT Não

Jefferson·Campos PMDB Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Não

Lobbe Neto PSDB Não
Luiz·Antonio Fleury PTB Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PI Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Milton Monti PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PIB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo: 42

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTS Não
Leonardo Vilela PP Não
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Luiz Bittencourt PMDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PL!PSL Não
Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Chico da Princesa PL PL!PSL Não
Colombo PT Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Abstenção
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Edison Andrino PMDB Não
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Serafim Venzon PSDB Não
Total Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Não
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Obstrução
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Veda Crusius PSDB Obstrução
Total Rio Grande do Sul: 24

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do
art. 160, combinado com o art. 162, XI\/, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, preferêncía para votação do requeri
mento de votação em globo dos destaques
simples apresentados à PEC n° 41, de
2003, excetuados aqueles referentes às
Emendas-CE de nOs 101, 169, 204, 233,
241, 279, 384, 391 e 406.

Sala das Sessões, em - Professor Luizi-
nho, Líder do Governo; Paulo Rocha, Vice-Líder do
PT; Celso Russomanno, Vice-Líder do PP; Osmar
Serraglio, Vice-Líder do PMDB.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

~~ ~~_"__. c-:-------.. ,"--_._...•~~~--- - ~- ~- -~- ~ -----~--- ~---------~-
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or- até porque esta será uma votação que não exige quo-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei rum qualificado e na qual o Governo, evidentemente,
com o meu partido. conseguirá aprovar aquilo que deseja.

A SRA. LÚCIA BRAGA (PMN-PB. Pela ordem. Neste momento em que estamos inflamados
Sem revisão daoradora.) - Sr. Presidente, votei "não". pela presença de muitos Prefeitos de diversas re-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A giõesdo País na Câmara dos Deputados, temos de
PreSidência esclarece às Sras. e Srs. Deputados que render-lhes homenagem. Esses Prefeitos se desloca-
não precisam registrar seus votos, porque a próxima ram milhares e.milhares de quilômetros das suas ci-
votação compensará .a anterior. dades, deixaram seus afazeres cotidianos e vieram

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta àté a Capital do País para levantar a bandeira do mu-
Presidência solicita ao Líder do PFL que designe Par- nicipalismo, esperando que, pelo menos, os Deputa-
lamentar para encaminhar a matéria. dos permitissem que as emendas que.beneficiam os

O SR. JOSÉ·CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- Municípios fossem discutidas e votadas.
te, peço a pal~vra pela ordem. Por isso, questiono o fato de não se garantir que

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem sejam votadas tais emendas.A resposta é clara: qual-
VExa. a palavra quer votação isolada que trate dos Municípios e bene-

O SA.JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ficie as cidades brasileiras será aprovada. Por mais
ordem. Semrevisão doorador.) -Sr. Presidente, o no- força que tenha, o Governo não conseguiria impedir
bre Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto falará os Deputados de cravar seus votos a favor dos Prefei-
pelo nosso partido contra o requerimento, porque tal tos, dos Municípios, enfim, dos cidadãos.
instrumento inviabiliza a votação de todos os desta- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por essa
ques necessários para aperfeiçoar o projeto, que é razão, queremos que cada uma dessas emendas
muito ruim. seja apreciada pelo Plenário desta Casa, paraque os

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Para Prefeitos que estão .Iá fora possam posteriormente
encaminhar, concedo ~ palavra ao nobre Deputado cobrar umaposição dos Deputados e das Deputadas
Antônio Carlos Magalhães Neto, que falará contra o que não cumpriram seu papel, que traíram sua confi-
requerimento. ança, que lhes viraram àS costas e se esqueceram do

OSA. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES seu comprornisso com .as cidàdes.
NETO (PFL-BA. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presi- Pergunto: de que forma, amanhã, quando retor-
dente,Sras. e Srs. Deputados, trago a esta Casa a narmosàs hossasbases, vamos encarar os cidadãos
breve lembrança do que foi o processo de discussão e e lhes dizerque não ti~emosa coragemde fazer valer
votação desta reforma tributária na Comissão Especi- o sel.! direito nem de usar nossavoz e nosso voto em
ai que analisou a matéria, assim como o fez, no pri- defesa dos Pr~fêitos e Munic(píQS brasileiros?
meiro turno, o Plenário da Câmara dos Deputados. Sr.Presidente, Sras, e Srs. Deputados, não há

O Governo utilizou todos os instrumentos para outra posição a ser adotàdaneste momento. Tenho
impedir qUê diversos Srs. Parlamentares, represen- sido defensor do diálogo e .do entendimento, mas
tantes nesta Casa de importantes segmentos da soci- também do ajuste que garanta o atendimento das rei-
edade, levantassem a bandeira da defesa de alguns vindicações dos Estados e Municípios e sobretudo o
Estados, de Prefeitos, de empresários e, especial- direito mais sagrado do contribuinte brasileiro: o de
mente,.decontribuintes. Esses Parlamentares não ti- não pagarmaisimpostos.Porisso, s6podemostomar
veram a oportunidade de discutir exaustivamente a posição contrária à aprovação do requerimento.
proposta nem dernostrar à sociedade brasileira o O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Con-
quanto é maléfica a reforma tributária aprovada em cedo apalavra ao nobre Deputado Gilmar Machado,
primeiro tUrno, na semana passada, nesta Casa. para encarninhar a favor do requerimento.

Poisrnuito bem. Que instrumentopodem utilizar O SA.GILMARMAC~ADO (~T-MG. Sem revi-
a Sra. ouo Sr. Deputado para fazer valer sua opinião? são do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos a fa-
Que recursppode viabilizar a discussão e o pleno de- vor do requerimento, ou séja, votamos "sim", pelo
bate dos problemas ainda presentes nesta reforma acordo.
tributária? A análise das emendas e dos destaques Muito obrigado.
que sobre.~las vensam. Não podemos simplesmente O SA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
reunir a matériaem globo para aprová-Ia ou rejeitá-Ia, votação o requerimento.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
te, peço a palavra pela ordem. VExa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PMDB-PR. Pela
VExa. a palavra. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela votação anterior, votei com o Governo.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB.
ro orientar minha bancada. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sr. Presidente, as Sras. e Srs. Deputados preci- na votação anterior, votei com o PMDB.
sam ter consciência de que esta votação caminha no O SR. MARCELlNO FRAGA (PMDB-ES. Pela
sentido de inviabilizar as emendas aglutinativas - não ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
todas, porque algumas serão apreciadas com base votação anterior, votei com o PMDB.
no requerimento anterior - e pode dificultar a solução O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So-
de problemas como os dos Municípios. bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Portanto, apelo não só para os Depu
tados do PFL, mas também os da base do
Governo - muitos estiveram na manifesta
ção dos Prefeitos - no sentido de que, em
homenagem aos Prefeitos e aos munícipes,
não votem a favor deste requerimento.

O PFL vota contra o requerimento. Por isso, o
Vice-Líder Antônio Carlos Magalhães Neto encami
nhou contra e o Líder confirma o voto "não" do partido.

Não haverá votação nominal porque ainda não
transcorreu 1 hora. O PFL não vai pedir verificação
porque o Regimento não o permite, mas era o desejo
do partido, para que os Prefeitos saíssem daqui com
a lista de quem votou, mais de uma vez, contra os Mu
nicípios - nesta e na outra votação. Informo à Casa
que vou disponibilizar na Internet o voto de cada De
putado no site deputadoaleluia.com.br.

Sr. Presidente, aproveito para fazer uma recla
mação: desligaram o som do telão do Salão Verde. O
PT não quer que os Prefeitos ouçam seus discursos?
Não é possível. Vou atribuir o ocorrido a um problema
técnico.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência determina que se ligue o som.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só um
esclarecimento: é o meu requerimento que está sen
do votado neste momento?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim,
é o requerimento de VExa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam
como se acham. Os que são contrários levantem o
braço. (Pausa.) .

APROVADO. O SR. ODíLlO BALBINOTTI- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, requeiro nos termos do
art. 162, XlV, do RICO, votação em globo
dos destaques simples apresentados à PEC
n° 41, de 2003, excetuados aqueles referen
tes às Emendas-CE de nOs 101, 169, 204,
233, 241, 279, 384, 391 e 406.

Sala das Sessões, em. - Professor Luizinho,
Líder do Governo; Paulo Rocha, Vice-Líder do PT;
Celso Russomanno, Vice-Líder do PP; Osmar Ser
raglio, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encaminhará contra a matéria o nobre Deputado Mu
rilo Zauith.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
som do telão continua desligado e os Prefeitos não
estão conseguindo acompanhar a sessão. É a violên
cia do PT no poder.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.O SR. PRESIDENTE
(Inocêncio Oliveira) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
um absurdo. O Deputado José Carlos Aleluia está
passando dos limites. Que S.Exa. queira fazer opo
sição, está no seu papel, mas deve respeitar a ban
cada e o Partido dos Trabalhadores, inclusive o Pre
sidente da Casa. O Deputado está-se excedendo,
na ânsia de querer, quem sabe, parecer radical aos
Prefeitos que aqui se encontram. S.Exa. deveria
manter a compostura.

Quero deixar meu protesto e meu repúdio con
tra essa fala do Deputado José Carlos Aleluia.

~-- -----------~----- --------- ---- -----
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- permitem às Prefeituras participar da divisão do bolo
te, peço a palavra pela ordem. do Fundo de Participação dos Municípios; eles que-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem rem que o bolo passe para 54% e depois tenham
V.Exa. a palavra. 27,5% dele - vão por água abaixo. Isso acaba. Esse

O SR. JOSÉ·CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela movimento todo não existe mais, porque não há se-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- quer condições de discutir com os Prefeitos, nem de
ro contraditar. propor a S.Exas. melhor projeto.

Os limites do PFL e do Líder do partido, sabe- Queremos continuar discutindo a matéria. Que-
mos quais são. Compreendo as razões alheias. O Lí- remos uma reforma que tenha o consenso de quem
der do PT tem hoje justas razões para estar irritado. governa o Município, o Estado e o Governo Federal,
Nós, não. Estamos votando com consciência, com não uma reforma imposta, um rolo compressor como
aqueles que nos elegeram. Portanto, não estamos ir- este que estamos vendo. A matéria tem de ser vota-
rítados e sabemos dos nossos limites, mas compre- da, e o será hoje. porque o Governo do PT assim de-
endo a dificuldade do Líder do PT e relevo o que disse seja.
S.Exa. É essa a democracia que.o Governoprega? É

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para isso que quer dos Srs. Deputados? Impõe sua vonta-
encaminhar, concedo. a palavra ao nobre Deputado de, fazendo-os votar sem ouvir os Prefeitos que se
Murilo Zauith, quefalará contra o requerimento de vo- deslocaram a Brasília? O Deputado que conversou
tação em globo. com o seu Prefeito não pode nem usar a palavra para

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Sem revisão encaminhar uma proposta? Este é o Parlamento que
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o queremos para nosso País? Vamos suspender toda a
Governo do PT, que é absolutista, pretende agora discussão evotar sónum pacote todas as emendas?
algo que é a sua própria cara. Já vivemos isso na re- Srs. Deputados, vamos rejeitar o projeto. Esta é
forma daPrevidência, quando o servidor público pôde a Casa da discussão, da proposta, do encaminha-
constatar como funciona o Governo petista no Con- mento. Temos de aperfeiçoar os trabalhos. Os própri-
gresso Nacional. Ehoje quem está conhecendo essa os dirigentes do Governo que usam da tribuna sabem
cara são os Prefeitos de todo o Brasil, que estão nes- que esta reforma tributária é muito ruim. Por sinal,
ta Casa, sendo tratados com indignidade. tudo o que o Governo manda a esta Casa é muito

Se os Deputados Federais estão aqui represen- ruim. Todos os projetos sofrem grandes reformas. A
tando a população brasileira, foi porque tiveram votos reforma da Previdência virou uma colcha de retalhos
dos seus Municípios. E nos seus Municípios, cada e esta também está cheia de emendas.
Deputado tem um Prefeito que os governa. V.Exas. ti- Mas os Prefeitos que aqui .estão representando
nham de ser os primeiros a estar ao lado dos gover- cada Município vão à luta, porque aqui é lugar de dis-
nantes. Eles estão passando pelos piores momentos cussão, e temos de aperfeiçoar este projeto.
da administração ppblica.

O Fundo de Participação dos Municípios foi lá Obrigado.
para baixo. Há Municípios que não têm como prestar O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
serviços básicos à população. Mas os Prefeitos che- encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Luiz
garam aqui e são até impedidos de entrar na Casa. Sérgio, que falará a favor da matéria.
Os Prefeitos trabalham para que o povo eleja seus O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ.. Sem revisão do
Deputados Federais e Senadores da República, mas orador.) - Sr. Presidente, neste momento o Presiden·
hoje S.Exas.. estão sentindo o poder deste Governo te João Paulo Cunha está recebendo uma comissão
absolutista, deste Governo do PT. de Prefeitos, a exemplo do que já fez o Presidente da

A matéria que vamos votar vai derrubar as con- República, Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento,
dições de se discutir cada emenda deste projeto. Mui- por resolução da Mesa Diretora da Câmara dos De-
tos Deputados não sabem o que vão votar. O Governo putados, os Prefeitos estão nas galerias e no Salão
quer votar num pacote só todas as emendas, não Verde assistindo à sessão. Comesses gestos dos
quer destaques para nenhuma delas, exceto os que Presidentes da Câmara dos Deputados· e da Presi-
são fruto de acordos feitos na calada da noite com al- dência da República, fica expresso o espírito de de-
guns Governadores poderosos. Esses destaques mocracia.
eles vão aceitar, mas os que queremos - aqueles que Vamos encaminhar "sim".



o Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
nobre Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, eu estava no centro do plenário ob
servando a vontade dos Srs. Deputados de votar. Este
requerimento propicia a cada Parlamentar a oportuni
dade de expressar nominalmente suas convicções.

Quero crer na boa-fé deste Plenário. Nós temos
a convicção de que precisamos, através desses des
taques, reformar a reforma tributária. Precisamos mi
nimizar o mal que ela está causando aos Municípios,
aos Estados e principalmente ao bolso do contribuin
te. Isso é o principal. Não há como negar que o bolso
do contribuinte está sendo mais uma vez devassado.
Estão novamente metendo a mão no seu dinheiro, a
título de reformar. Ora, fazer reforma com o dinheiro
do povo é uma maravilha! O difícil é reformar com o
dinheiro dos banqueiros. Eu não consigo ver uma re-

no.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa).

APROVADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
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Neste plenário não apenas os Deputados do PT, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
mas os dos partidos da base do Governo, e mesmo ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
os do PFL e os do PSDB, conscientes de que está em um requerimento sobre a Mesa.
jogo o futuro do Brasil, vão votar "sim". O Brasil preci- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So-
sa avançar. Os Prefeitos só vão resolver seus proble- bre a mesa requerimento.
mas se houver crescimento. Para que isso ocorra, Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter-
precisamos votar a favor da reforma tributária. mos do art. 185, § 4° do Regimento Interno da Câma-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em ra dos Deputados, que seja concedida a verificação
votação o requerimento de votação em globo dos de votação do requerimento dos Líderes do PT, PP e
destaques simples, assinado pelos Líderes do PI, do PMDB, que solicita a votação em globo dos desta-
PMDB e do PP. ques simples apresentados à PEC n° 41 , de 2003, ex-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con- ceto os referentes às Emendas-CE nOs 101,169,204,
cedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia para orien- 233,241,279,384,391 e 406.
tar a bancada, pelo prazo de 1 minuto. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. -

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
Deputados, esta votação é relevante. Deputado José Carlos Aleluia deseja que seja dis-

Nesta tarde, votaremos o requerimento apre- pensado o interstício da votação, para que esta seja
sentado pela base do Governo, que inviabiliza qual- nominal e cada destaque seja votado individualmen-
quer acordo com os Prefeitos. O requerimento atende te. Uma nova verificação.
apenas ao acordo feito pelo Governo durante o dia de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
ontem. Infelizmente não incluiu o contribuinte, o mais falar a favor do requerimento, concedo a palavra ao
importante, pois é quem vai pagar a conta. Aliás, ape- nobre Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia.
sar de o Líder do PT dizer que a reforma é neutra, o O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
contribuinte pagará mais impostos. Desafio qualquer ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado da base governista e qualquer técnico do Deputado Moroni Torgan falará em nome do partido.
Governo a provarem o contrário.

Depois, o acordo feito ontem pelo Governo, en
tre os partidos da base, não inclui os interesses dos
Prefeitos. Eles querem participar da distribuição das
contribuições federais. Aumento de tributo, tenho cer
teza, ninguém quer. Os Prefeitos e o PFL querem, pri
meiro, atender ao contribuinte, para que pague me
nos impostos, o que é fundamental. A carga tributária
irá ultrapassar 40%, depois da aprovação desta refor
ma. O PFL quer, com certeza, a distribuição das con
tribuições federais com os Prefeitos. O Governo do
PT, após implementação de sua política econômica,
deixou os Prefeitos sem condições de pagar até mes
mo o salário dos seus servidores.

Por isso, o PFL vota contra a emenda do Gover-

--------------
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forma que meta a mão no bolso dos banqueiros. Por ramente contra a votação da reforma tributária, da
que será? Por que as reformas vêm sempre para me- maneira como foi apresentada.
tera mão no dinheiro do povo? Elas vêm sempre com O cidadão vive no Município e não no Estado ou
o intuito de centralizar. E o centralismo é terrível, por- na União. OsMunicípios serão os maiores prejudica-
que cessa aquela paridade entre o Poder Municipal, o dos com essa reforma. Eles já têm um prejuízo muito
Poder Estadual e o Poder Federal. grande, juntamente com os Estados, com a prorroga-

Do jeito que as coisas estão indo, com esse or- ção da Desvinculação das Receitas da União, como
çamento público, os administradores municipais e es- está proposto. Vinte por cento de todo o bolo fica ape-
taduaisvão precisar estarmuito mais tempo em Bra- nas com a União. O estranhoéque grande parcela
sília, com o pires namão, do que nos seus Municípios dos Deputados, quando participa de um processo
ou nos seus Estados. Não vão conseguir fazer nada eleitoral, pede ajuda e voto aos Prefeitos. E, quando
sem o "amém" do Poder Central. Queremos que isso ocorre o inverso, isto é, no momento em que o Prefei-
fique bem claro. to vem pedir aosParlamentares votos para atender as

Qúem é a favor do aumento de impostos tem de mesmas comunidades em que eles foram buscar vo-
ter a coragem de colocar a digital no botão eletrônico, tos nacampanha para Deputados eSenadores, estes
parapoder ser identificado pelo eleitor. Quem écontra viram~lheas costas.
o aumento de impostos não tem dificuldade nenhuma Encontram os Prefeitos uma série de dificulda-
em votar contra esses dispositivos. Nós fazemos des para adentrar no Congresso Nacional e aqui fa-
questão de mostrara nossa cara para o eleitor. O pro- zer a legítima pressão sobre os Parlamentares. Há

, . ' d ' '. ' , d t pouco, o Som do telão instalado no Salão Verde ha-
poslto '. este requenmento e que ca a um mos re a v,ia sido sup,rimido. Pode ter havido um incidente ca-
sua cara, de acordo com a sua convicção.

Queremos o apoio do Plenário para que a vota- sual, mas parece algo adredemente preparado para
impedir que os Srs. Prefeitos acompanhema postura

ção, que ficaria escondida atrás de um simbolísmo,
do Deputado para0qual conseguiram votos na sua

possa ficar bem transparente para todos os eleitores. cidade.

Assim,.cada Deputado, liVremente, de acordo com a Se queremos fazer uma reforma tributária real,
sua consciência, poderá deixar para os eleitores a
sua nítidapôsição, de modo que possa ser identifica- estruturada, temos de contemplar em primeiro lugar
do na rua também. Eles poderão saber, então, quem os Municípios,porque ninguém mora no Estado ou na
votou cohtraou a favor do aumento de impostos, por- União; todos moramos nos Municípios.

Conhecemos a dificuldade dos Srs. Prefeitosque é isso que esta.mos votando.
para fazer qualquer coisa pela sua cidade. Vivem de

Poderíamos dar ene explicações, mas na verda- . N h d d E t d .
de a, C,',P,M"',,, F,' reincide sO,bre, q,ue,m? S,obre a população pires na mao, c oran o por recursos o s a o, Im-

..'. .' . . ' piorando dinheiro da União. Parece até que a União
compostapela classe média: baixa, média e alta. Na quer mesmo manter os Prefeitos totalmente depen-
classe pobre esse imposto não recai, porque o pobre dentes, pedindo favores, mendigando alguma aten-
não tem conta bancária. Agora, taxa de iluminação ção para sua comunidade - a mesma que os elegeu e
pública, taxa de lixo, tudo isso recairá sobre a classe também os Deputados e Senadores. E os Deputados
pobre também, podem ter certeza. O IPVApara barco que usaram os Prefeitos quando precisaram de votos
serác?btáciçdo pescador do Ceará. Os pescadores agora se 'sentem incomodados, como se estes esti-
de lagosta vão pagar IPVA de barco. vessem reclamando demais, chorando desnecessari-

Nã? entendo como essa reforma possa ser boa amente.
para OPélís.Vamos.votarpelo Brasil. Temos 2 brasis: Ora, os Prefeitos têm razão. Basta andar por
o Brasil'q() povo ,e o Brasil dos banqueiros. Podemos qualquer cidade do Estado de São,Paulo para ver a
escolherpara qual deles vamos votar. Eu quero votar penúria em que se encontram as Prefeituras. Em pe-
para o Brasil do pOVo! quenos, médios e grandes Municípios a dificuldade é

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - a mesma: estão todos dependentes dos Governos
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu- Estadual e central. Temos de dar um basta nessa situ-
tado ArnaldôFaria de Sá, que falará contra a matéria. ação. Precisamos mudar esse contexto.

OSR.ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem Está claro o que pretende esta reforma: manu-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- tenção da DRU e da CPMF, que a partir do ano que
putados,baverdádéoque está em disputa é o mérito vem seriáreduzidaparaO,08%.Mas vai continuar em
desta matéria. Nesse sentido, já encaminhamos cla- 0,38%, com arrecadação álél11 dOs 25 bilhões de rea-
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is, nada ficando com os Municípios e os Estados. A
própria manutenção da alíquota de 27,5% do Imposto
de Renda, que também deveria viger apenas até este
ano, será prorrogada para acertar as contas do Go
verno.

Parece que o Brasil vive apenas da macroeco
nomia, que aparentemente está bem: Risco Brasil
contido, dólar estabilizado, novo acordo firmado com
o Fundo Monetário Internacional - semana passada
foi sacada mais uma parcela. Mas a microeconomia
está muito ruim. O desemprego está deixando as ci
dades na iminência de uma convulsão social, e é nes
se âmbito que efetivamente se sentem as conseqüên
cias do desemprego. É o Prefeito que vê grande par
cela da população brasileira sem alternativa de traba
lho. É ele que tem de encontrar uma saída para socor
rer essas pessoas, criando frentes de trabalho ou do
ando cestas básicas para alimentar sua comunidade.
É nas costas do Prefeito que recai a falta de atenção
dos Governos Federal e Estadual. Mas parece que
estamos ao largo de tudo isso, despreocupados com
esta situação extremamente grave.

Tenhamos um pouco mais de calma e cautela,
Srs. Deputados. Não vamos atender apenas aos inte
resses do Fundo Monetário Internacional e do merca
do. Cuidemos daqueles que realmente merecem ser
socorridos: os cidadãos dos nossos Municípios.
Quem os representa não são os Deputados, que se
arvoram dessa função, e sim os Prefeitos. Estes é
que, na labuta diária, ao lado de seus concidadãos,
sabem efetivamente quais são as necessidade do
Município.

Sr. Presidente, encaminho contra esta reforma
tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento subscrito pela Liderança do
PFL.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pedido
para votarmos nominalmente este requerimento do
Governo foi feito porque esta é uma votação funda
mentaI. Ela vai separar, de um lado, aqueles que es
tão a favor dos Prefeitos e defendem a partilha das
contribuições e o aumento da participação dos Muni
cípios no bolo tributário; de outro lado, os que não
querem nada disso. A questão é simples.

O PFL encaminhou e espera ver aprovado este
requerimento, a fim de que fique claro para toda a po
pulação brasileira, em especial para os Prefeitos 
muitos estão em Brasnia, outros não puderam sair de
seus Municípios -, quem está do lado de quem.

O PFL encaminha o voto "sim".
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma Comunicação de lide
rança, pelo PFL. O nobre Líder do PRONA, Deputado
Enéas, nos cede seu tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. já usou otempo da Liderança, embora não in
tegralmente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Nem parcial
mente eu usei, Sr. Presidente.

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Usou. Durante a votação, V.Exa. utilizou o tempo para
dizer: "O PFL está em obstruçãd'. Eu avisei que esta
va concedendo a palavra a VExa. como Líder.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Na verdade
foi uma armadilha da sabedoria de VExa. Mas sei que
VExa. não vai levar isso em conta. Vou usar o tempo
do PFL e o tempo do PRONA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
armadilha minha VExa. jamais cairá, Deputado José
Carlos Aleluia.

VExa. tem a palavra como Líder. Serão 7 minu
tos do PFL mais 3 minutos do PRONA.

O SR. COLBERT MARTINS - Este bloco
PRONAlPFL tem sucesso futuro, Sr. Presidente.

O SA. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vou usar este tempo para tentar explicar às pessoas
que acabam de se posicionar nas tribunas e aos que
estão em casa nos assistindo um pouco do que se
passa nesta sessão.

Aqui estamos os 513 representantes do povo
brasileiro. Na semana passada, numa madrugada,
aprovamos o texto da emenda aglutinativa apresenta
da pelo Relator, que alterava pontos do projeto apro
vado pela Comissão Especial da Reforma Tributária.

O texto alterado teve o objetivo de mudar, e para
pior, a reforma tributária que se pretende fazer. Vota
mos regras que implicam pagamento de imposto a
cada movimento feito pelo cidadão brasileiro, como
tomar um banho, pegar um ônibus ou fazer compras
no supermercado.

Estamos discutindo no Parlamento o que há de
mais importante para o País. O projeto do Deputado
Virgílio Guimarães mostra a intenção anunciada do
Governo do Presidente Lula: tornar-se autoridade
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única, centralizadora, empobrecer a sociedade e enri- Os Prefeitos que estão na galeria e no Salão
quecer o Governo central. Os Líderes do Partido dos Verde vieraV' pedir autonomia. Muitos Deputados sa-
Trabalhadores e do Governo disseram-me com bas- bem disso e estão se ausentando. Uma parte da base
tante clareza que desejam uma União muito forte. É do Governo está se ausentando, porque sabe que a
por isso que estão apresentando este projeto. reivindicação éjusta. O Governo Federal pode e deve

Eles não reconhecem, mas todos os tributaris- ceder nesse ponto.
tas, economistas e analistas do sistema tributário bra- Sr. Presidente, o PFL é contra o projeto como
sileiro sabem que estamos diante de um projeto que um todo. Entende que hoje é dia de prestar homena-
aumenta a extração tributária, ou seja, a quantidade gem a duas figuras: ao contribuinte, que já não supor-
de dinheiro que os Governos extraem da sociedade. ta mais tanta carga tributária, e aos Municípios.

No Brasil já se paga cerca de 36% do Produto Imagine V.Exa. que um dos Vice-Líderes do Go-
Interno Bruto em impostos. Com o aumento que se verno, numa entrevista dada há pouco, disse que o

Fundo de Participação dos Municípios e alguns Muni
iniciou no dia 10 de setembro e os ajustes feitos em

cípios brasileiros deveriam acabar. Esse Deputado
dezembro, há possibilidade de passar de 36%. Ou certamente não é professor de Geografia, de História,
seja, a cada 100 reais que se produz·no Brasil, 36 rea- de Economia ou de Literatura. Se fosse, saberia que o
is vão para as mãos do Governo. O que faz este proje- Município é o lugaronde se tem intimidade. Como dis-
to? Aumenta ainda mais essa carga, porque cria um se João Cabral de Melo Neto em seu célebre poema
imposto em cada página. E há páginas em que se cri- sobre Barcelona, o Município é o lugar onde se tem
am 2 impostos. Este projeto agride a livre iniciativa, as intimidade de casa - aliás, onde se tem intimidade de
famílias e ainda comete um pecado que está sendo quarto, mais doque de casa. O Município não é uma
testemunhado pelos Prefeitos: concentra na mão da mera contabilidade. É algo que está no coração e na
União parcelaaindà maior do bolo tributário. mente das pessoas. Quem pode imaginar os pernam-

Sr. Presidente, estamos diante de um quadro bucanos querendo acabar com o Município de Itacu-
extremam~nte preocupant~. Pretende-se implantar ruba, que tem uma história? Ele foi realocado. Itacuru-
no Brasil um Governo central poderosíssimo, autoritá- ba depende do Fundo de Participação dos Municípi-
rio, centrado num Presidente que ainda tem alguma os, mas seu povo é traba.lhador, ama aquela terra.
popularidade, mas se volta contra o País, os servido- Testemunhei o dia em que o povo deltacuruba deixou
res públicos, o emprego, as empresas. a cidade velha e foi para a cidade nova.. Agora o

Hoje estamos discutindo profundamente a dis- Vice-Líder do Governo propõe acabar com 90% dos
tribuição de recursos com oS Municípios. O PFL subs- Municípios do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste
creveu a emenda que amplia a participação dos Muni- e com 20% dos. Municípios do Sul e do Sudeste.
cípios no FPM, composto basicamente do Imposto de Sr. Presidente João Paulo Cunha, V.Exa. tem
Renda e do IPI. feito um grande esforço de negociação. Muitas ve-

Os Prefeitos estão em Brasília e foram recebi- zes, como Líder de um partido de oposição, tenho
dos pelo Presidente da Câmara e pelo Presidente sido duro e até injusto ao cobrar-lhe uma postura in-

dependente em relação ao Planalto. Sei que é difí
da República, com os quais tiraram fotos. Espero

cil. VExa. foi eleito pela base do Governo, embora o
que levem daqui não apenas fotografias, mas tam- tenhamos apoiado. O nobre.Parlamentar tem feito
bém mais recursos para o Fundo de Participação grande esforço para ser um Presidente à altura des-
dos Municípios. Para isso; é preciso que a Câmara ta Casa. No dia de hoje, se .conduzir uma negocia-
dos Deputados não se submeta à vontade imperial ção de modo a que os Prefeitos não saiam de Brasí-
do Palácio do Planalto. lia apenas com a fotografia tirada em seu gabinete,

Sr. Presidente, estamos diante de uma reforma apenas com a.lembrançadas dificuldades que tive-
tributária que, além de aumentar a carga tributária, ram aqui, apenas com a lembrahça de terem aper-
complica a vida dos contribuintes. Ela cria uma série tado a mão do Presidente Lula, V.Exa. crescerá ain-
de novos mecanismos, até mesmo no processo de da mais na nossa consideração.
comércio exteríorbrasileiro, amplia a base de incidên- Sei que muitos Líderes do Governo sabem da
cia da chamada Contribuição de Intervenção no 00- necessidade de atender os Prefeitos, que estão no
mínio Econômico - CIDE, incidente sobre os combus- Salão Verde eem todas as dependências da Casa.
tíveis, e permite que o Governo central seja o grande Vários Deputados da base governista me procu-
poderoso. raram para pedir que não suspendesse a obstrução, a



Senhor Presidente, requeiro votação
em globo de todos destaques simples, exce
to aqueles referentes às Emendas-CE de
nOs 101, 169,204,233,241,279,384,391 e
406".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra, concedo a palavra ao Depu
tado Murilo Zauith.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o requerimento proposto pelo Governo, que
solicita a votação em globo dos destaques, visa im
pedir a discussão desta importante matéria, para o
desenvolvimento do País. A reforma tributária
mexe com a vida do cidadão brasileiro que traba
lha e paga impostos.

Antes de assomar a esta tribuna, lembrei-me de
que na quinta-feira passada, dia 4 de setembro, no
jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Janio de Freitas
publicou artigo intitulado Entre o rolo e o trem. Ele de
monstra muito bem como esta Casa está trabalhando.
Essa é a melhor forma de definir como este Governo
absolutista, dono do poder está agindo.

Já vivemos experiência semelhante. Na Vene
zuela o Governo populista fez promessas, chegou ao
poder e está com dificuldades para se manter na ad
ministração. Este Governo está agindo da mesma for
ma, fazendo reformas constitucionais que mexem
com a vida da população. Daqui a pouco a população
vai fazer cobranças. Ela está dando um prazo. A maio
ria do povo não entende nada das reformas. Cada um
tem de cuidar da sua vida, procurar emprego, ir à luta.
Não pode entender. Os Srs. Deputados sabem como
é difícil discutir a reforma tributária. Mas o Presidente
Lula vai à televisão e afirma que ela é a solução para
todos os problemas do País.

Pergunto: esse trem pagador que está sendo
impingido a esta Casa para aprovar a reforma tributá
ria vai gerar 10 milhões de empregos, melhorar a vida
do cidadão do Município? Vai, sim, criar mais impos
tos. Quando o Governo propõe dar 25% da CIDE a
Estados e Municípios, não está dando nada. Hoje, em
cada litro de gasolina, 57 centavos vão para o Gover-
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fim de obtermos avanços. Se avanços houver, não se- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
rão por conta apenas do PFL. Serão também por con- cebo a questão de ordem de V.Exa e a responderei
ta desses bravos companheiros da base aliada, que oportunamente.
estão nos apoiando na obstrução. Não estamos fa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-
zendo obstrução isoladamente. bre a Mesa requerimento no seguinte teor:

Quero fazer um apelo aos Deputados do meu
Estado. Alguns foram contra a instalação da Ford na
Bahia. Peço que não votem novamente contra ela,
contra o pólo calçadista da Bahia. Não votem de novo
para empobrecer o nosso Estado. Lembrem-se de
que na democracia há alternância do Poder.

Falava há pouco com o Governador Paulo Sou
to, que me informava sobre os prejuízos para a Bahia
- não agora, mas daqui a 4 anos. Todos temos de nos
preocupar com o futuro. Quem sabe o PT estará no
Poder, na Bahia? Não acredito nisso, é um sonho de
verão, mas ele tem de pensar sempre nessa possibili
dade. Quem milita na política, Deputado Antônio Car
los Magalhães Neto, sabe que na Bahia é difícil eles
ganharem. Nossas Lideranças são muito fortes. Eles
enfrentarão o Senador Antonio Carlos Magalhães, o
que não é fácil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento subscrito pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Deputados que forem favoráveis permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Questão de

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é so
bre as votações que nós teremos.

Na sessão do dia 4, o Deputado Cabo Júlio per
guntou quantos eram os destaques e as emendas
que ainda teríamos de votar e se votaríamos algumas
naquele dia. V.Exa. respondeu: "Deputado Cabo Júlio,
vou aproveitar a lembrança de V.Exa. e informar ao
Plenário que temos 8 destaques de bancada e 40
emendas aglutinativas. Também informo ao Plenário
que todas as emendas aglutinativas terão votações
nominais".

Pergunto a V.Exa. se esse número permanece o
mesmo. Se a resposta for afirmativa, Sr. Presidente, é
praticamente impossível real izarmos a votação no dia
de hoje.

____~ ~ ~ c-_-~--_-----~~~- ---~--~~-~ --
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no Federal. Esse dinheiro que o contribuinte está pa
gando jáestá no Orçamento da União para 2004. Qu
ando o Governo fala em 25%, está fazendo graça com
o chapéu alheio, porque é o contribuinte que vai pagar
mais25% sobre os 57 centavos. Quando eleva, por
exemplo, a taxa de lixo de um Município, logicamente
o cidadão vai ter de pagá-Ia.. E isso gerará despesa
para todas as famílias. O mesmo ocorre com a taxa de
iluminação publica, despesa a mais no salário do tra"
balhadór.

Os Prefeitos que estão nesta Casa hoje não es
tão pedindo aumento de carga tributária - essa é a
luta dO PFL e dos Prefeitos -, mas sim uma reforma
tributária que melhor divida o bolo da arrecadação, os
impostos que o Governo Federal recolhe. Os Prefei
tos querem que 54% fiquem com Estados e Municípi
os; e desses 54%, querem 27,5% do Fundo de Parti~

cipação dos Municípios. É isso que os Prefeitos que
rem discutir.

Sr. Presidente, se este requerimento for aprova
do, tudo vai por água abaixo. O trabalho dos Prefeitos
de virem a Brasília discutir com Parlamentares desta
Casa vai por água abaixo, repito, porque o Governo
quer rejeitar todos os destaques, e isso nós não pode
mos aceitar.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro uma informação de V.Exa.: são quantos destaques
para votação em separado? É isso que estamos vo
tando? Tenho 10 destaques importantes.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Já
vou informar VExa. Primeiramente, vamos ouvir o De
putadoArnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá,
para encaminhar afavor da matéria.

aSR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o fato de nada tersido votado ontem e hoje
são 18h39mim - prova que existe espaço muito gran
de parél. fazermos um acordo que contemple mais
participação dos Municípios no FPM.

Devemos ter. claro que, daqui a pouco, se au
mentar a carga tributária da maneira como quer o Go
verno, vamos matar a galinha dos ovos de ouro: o
contribuinte. Precisamos ter um pouco de parcimônia.

Acredito que nos últimos 15 minutos clareou-se
bastante aquele momento conturbado e já se vislum
bra a possibilidade de conceder maior participação
aos Municípios, célula mater deste País .e que preci
sam de um pouco mais de atenção, carinho e respei
to. Esta é a grande disputa política que se está travan
do aqui. Votar em globo ou não; votar a emenda aglu
tinativa A ou B, tudo isso é de somenos importância.
Vai importar, na verdade, o texto que vai permitir que
tanto Imposto de Renda quanto IPI sejam distribuídos
de maneira mais equânime entre União, Estados e
Municípios; que estes participem da arrecadação da
CIDE, da CPMF; enfim, de todas as contribuições,
que são federais, embora arrecadadas nos Municípi
os, de onde sai o dinheiro, que vai todo para á União,
e acabél. fazendo falta para a criação de novos postos
de trabalho.

Sr. Presidente, a discussão do mérito deve ser
no sentido de atender aos MuniCípios, que precisam
de um Pouco mais de atenção da Casa. Não podemos
ficar em disputa política de partido A contra partido B,
de Presidente passado contra Presidente atual e Pre
sidente futuro. Temos de pensar que é no Município
que se vive. Quando, amanhã, concluirmos oS traba
lhos da semana, os Deputados vão voltar para seus
Municípios, .onde vivem com nossos concidadãos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chama
mento à razão, na última hora: vamos comporemen
da aglutinativEl que coloque a participação dos Muni
cípios no patamar de que necessitam. Não precisa
mos votar em globo. Precisamos votar emenda agluti
nativa que efetivamente atenda ao pleito dos vários
Municípios.

Será que tivemos o cuidado de perguntar aos
Srs. Prefeitos que estão no Salão Verde e nas galeri
as se estão contentes por estarem aqui? É lógico que
não estão. Eles prefeririam estar nas suas cidades,
administrando as dificuldades e problemas. Mas para
cá vieram porque, lamentavelmente, alguns Parla
mentares que se elegeram com os votos dos seus
Municípios lhes viraram as costas .neste momento.

Quando municipalizamosa educação, aumen
tamos as despesas dos Municípios; quando munici
palizamos a saÚde, aumentamos as despesas do Mu
nicípio. Além disso, muitos Municípios têm despesas
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com guarda municipal, que tiveram de criar porque a
Polícia Estadual não atende como deveria a questão
de segurança.

Como esses Prefeitos vão aumentar segurança
e melhorar atendimento à saúde e à educação se lhes
negamos recursos para isso? Não damos recursos
aos Prefeitos, mas queremos dar-lhes a obrigação de
melhorar o atendimento à educação e à saúde e de
aumentar a segurança.

Então, em Brasília, na ilha da fantasia, decidi
mos que caberá tanto para a União, além da DRU e
da totalidade da CPMF, e tanto para os Estados, nas
compensações, e os Municípios que se danem. Acho
que não deve ser assim, Sr. Presidente. É preciso um
pouco mais de responsabilidade.

Nunca fui Prefeito e não invejo quem está no
cargo, porque sei como é difícil viver momentos como
este na sua cidade, no seu dia-a-dia, onde a cobrança
se dá diuturna e permanentemente. A nós, Parlamen
tares, a cobrança ocorre eventualmente, nos finais de
semana, mas a eles, Prefeitos, começa de manhã e
vai até o fim do dia.

Portanto, vamos resolver logo essa questão da
emenda aglutinativa, do fundo de participação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento para votação em globo de to
dos os destaques simples, exceto aqueles referentes
às Emendas nOs 101,169,204,233,241,279,384,
391 e 406.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço
verificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve
rificação concedida.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
de fato cumprirmos o Regimento Interno, peço aos
Deputados que usam da palavra que registrem sua
presença em plenário. O Líder José Carlos Aleluia fa
lou durante 10 minutos, mas seu nome não está regis-

trado no painel eletrônico. Vamos cumprir o Regimen
to Interno à risca para todos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. tem razão. Vou observar e cobrar dos Srs. De
putados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que
venham ao plenário. Estamos em processo de vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL? (Pausa.)

Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA, Deputado Enéas?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) '- Sr. Presidente, o PRONA vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PPS, Deputado Geraldo Thadeu?
O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB, Deputada Janete Capiberibe?

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - "Sim", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL, Deputado Miguel de Souza?

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
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"sim" e convoca a bancada para vir ao plenário para a
votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PL vota "sim" e convoca sua bancada para vir ao ple
nário, porque estamos em processo de votação.

Como vota o PP, Deputado Celso Russoman-
no?

o SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
vota "sim", por considerar que, do jeito que estamos
fazendo esta reforma, contemplamos a maioria dos
pedidos dos Prefeitos.

Por isso, o PP vota "sim" e convoca a sua banca
da para que venha ao plenário votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputado Fernando Gonçalves?

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB, Deputado Bismarck Maia?

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "sim" e convoca todos os seus Deputados
a virem ao plenário para votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL, Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL en
tende que esta votação inviabiliza a possibilidade de
qualquer acordo para o avanço do texto em benefício
das Prefeituras. O PFL entende que esta votação é
nociva ao povo brasileiro, porque garante o aumento
da carga tributária e· não há nenhum tipo de avanço
que possa beneficiar as Prefeituras do Brasil.

Por isso, o PFL está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim",
Sr. Presidente, e convoca sua bancada para vir ao
plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - O PT vota "sim" e convoca toda a

sua bancada para virao plenário. Precisamos agilizar
o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo, Deputado Beto
Albuquerque?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li
derançado Governo encaminha o voto "sim" e convo
ca todos os Deputados da base aliada a comparece
rem à votação.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PDT-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PDT
vota "sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma informação sobre o pro
cesso de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
compreendemos que V.Exa. tinha colocado o re
querimento para votação em globo. Mas, na verda
de, não. Estão. sendo votados os destaques em
globo, com as ressalvas, que serão votadas poste
riormente. Assim, Oposição e Situação inverteram
os papéis aqui.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota, então, a Liderança do Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO ~ A Liderança
do Governo vota "não" e solicita a todos os partidos
da base que retifiquem os seus votos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
voto não é sobre o requerimento, mas sobre os desta
ques.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Para rejeitar
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então, vota "não"?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a V.Exa. que esclareça se é isso mesmo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É,
exatamente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Obrigado.
Sr. Presidente, solicito a todos os partidos da

base do Governo que mudem seu voto para "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?
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o SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifico
o voto para "não".

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente, o
painel já está aberto. Vários Parlamentares...

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Mas tem como
modificar o voto. É só votar novamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É só
corrigir, Deputado Lindberg Farias. O sistema permite
a correção.

Como vota o PSDB, Deputado Bismarck Maia,
retifica?

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "não". Então, se não é requerimento, retifi
cado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~

Então, todos os partidos que votaram...
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Retificar, Sr.

Presidente.
O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, "sim"

é "não". O PSDB vota "não".
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Trabalhista Brasileiro encaminha o voto "não".

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores vota "não".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Estamos corrigindo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
licença. V.Exa. corrige a matéria que está sendo vota
da, o requerimento de votação; mas não é requeri
mento de votação, é a própria matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos corrigir também. Estamos nos destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To
dos os partidos que votaram "sim", a partir da obser
vação do Deputado Professor Luizinho, retificaram
para "não": PT, PMDB, PSDB, PTB, PP, PL, PSB,
PPS, PDT, PCdoB e PV.

E o PRONA, Deputado Enéas, retifica para
"sim"?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Retifico para "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PDT-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - E o PDT para "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PDT muda para "não". Já está retificado.

Aos Deputados que já votaram e o fizeram sob o
comando anterior, solicito a retificação também. O
sistema permite e não há qualquer problema.

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Confirmando, Sr.
Presidente: o PL retifica para o voto "não".

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, então
o PP vota "não" e pede aos Deputados que compare
çam ao plenário e àqueles que já votaram que retifi
quem seus votos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V.Exa. tem de iniciar de novo, porque vai ficar
registrado um acordo de requerimento. Tem de zerar
o painel e começar de novo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Exatamente, é isso mesmo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não pode vo
tar uma coisa errada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Custou um pouco para a "ficha cair". Vamos cancelar
esta votação e iniciar outra, com o comando correto
dos partidos e a chamada correta.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Essa foi a mi
nha questão de ordem.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - É melhor, Sr.
Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden
te, obrigado por ter recebido a minha ficha.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Então, fica assim: Votação dos destaques sim
ples, em globo, exceto aqueles referentes às emen
das nOs 101, 169,204,233,241,279,384,391 e 406.

_. .~ .. ._._" . ,7--._._.-
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Excelennssimo Senhor.Presidente

Requeiro a Vossa Excelência, nos tennos do inciso II do art.

161, do RleD, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da Emenda nO 28, apresentada à

PEC n° 41/2003.

DESTAQUE N0 10
(Do Sr. Gustavo Fruet)

~. (Simples)

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., nos tennos do art. 161, inciso II, do

Regimento Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n° 278/03, da Proposta de Emenda à Constituição n° 41, de 2003, que Altera
o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

. Sala das Sessões, em' Cd-de setembro de 2003.

. //,;, /.
I \, ..

I : I I

.' 1'. I ;o )tJv-...-tj

Deputado GUSTAyO.FRUET
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REQUERIMENTO NO , DE 2OQ3.

(Do Sr. Deputado EDUARDO CUNHA). .
(Simples)

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro ao Excelentíssimo senhor Presidente desta Casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da emenda de nO 257, apresentada na
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41-A.

. sala das sessões, em

REQUERIMENTO NO 1 DE 2003. N° 12
(Do Sr. DeputadoEDU~CUNHA)

(Simples)

senhor Presidente,

Requeiro ao ExcelentÉisino senhor Presidente desta Casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da emenda de nO 275, apresentada na
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41..-A.

sala das sessões, em

_---e-...............--P~ --

Deputado EDUARDO CUNHA
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REQUERIMENTO N° , DE 20030 N0 13·
(Do Sr. Deputado,~U~CUNHA)

(Simples)

senhor Presidente,

Requeiro ao Excelentíssino Senhor Presidente desta Casa, Deputado João
Pauto destaque para votação em separado da emenda de nO 282, apresentada na
Comlssao Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41-A.

Sala das Sessões, em

~~'--

Deputado EDUARDO CUNHA Y

REQUERIMENTO NO , DE 2003. N0 14
(Do Sr. Deputado EDUARDO CUNHA)

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da emenda de nO 290, apresentada na
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41-A.

Sala das Sessões, em

-c _ ...,;> ~'-...._.._-~ .....

Deputado EDUARDO CUNHA
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REQUERIMENTO NO , DE 2003. N0 15
(Do Sr. Dep~doEDU~CUNHA

~SiD1Ples)

Senhor Presidente,

Requeiro ao Excelentíssimo senhor Presidente desta casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da PEC nO 13, apensada à PEC nO 41-A, que
altera o Sistema Tributário Nacional.

sala das sessões, em

DESTAQUES~PLESDEPLENÁJtlO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso V do· 3rt. 161, do RICD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO da alínea "d" do inciso VI do § 2" do art. 155,

referenciado no art. l° do Substitutivo do Relator à PEC n° 41-A/03, alterando-se em

conseqüência os dispositivos que lhes são conexos.
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DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO
Ouinta-feira 11 45777

Excelentissimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso V do art. 161, do RlCD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO do meiso DI do § 2° do art. 156, referenciado no

art. }O do Substitutivo do Relator à PEC n° 41-N03.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

Deputado FRANCISCO DORNELLES

DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos tennos· do inciso V do art. 161, do RICD, requeremos

DESTA9UE para SUPRESSÃO do inciso n do § 8° do art. ISS, referenciado no

art. 10 do Substitutivo do Relator à PEC na 41-A/03.
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DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentissirno Se.nhor Presidente

Setembro de 2003

Nos tennos do inciso V do art. 161, do RICD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO do Parágrafo único do art. 158, referenciado no

art. lOdo Substitutivo.do Relator à PEC nO 41-A/03 e, em conseqüência, suprima-se

o art. 92 do ADCT referenciado no art. 3° do Substitutivo do Relator.

DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso V do art. 161, do RICD. requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO da expressão "será progressivo e" constante do

iDciso IV do § 1° do art. 155, referenciado no 3rt. 1° do Substitutivo do Relator à

PEC nO 41-A/03.

Sala das Sessões, - 2 de setembro de 2003.

Deputado FRANCISCO DORNELLES

--------- -------- --------------- ------------------- -
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DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Ouinta-feira 11 45779

Nos termos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emeoda 0° 26, à Proposta de Emenda à Constituição nO 41·A/03, de autoria do
Deputado Francisco Dornelles, para incluir seu texto no Substitutivo do Relator.

DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos tennos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n" 44, à Proposta de Emenda à Constituição n° 41-N03, de autoria do
Deputado Francisco Dornelles, para incluir seu texto no Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.
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DESTAQUES~PLESDEPLENÁlUO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Setembro de 2003

Nos tconos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda nO 235, à Proposta de Emenda à Constituição nO 41-A/03, de autoria do
Deputado Francisco Dornelles, para incluir seu texto em substituição ao § 13 do
art. 195. referenciado no art. l° do Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

Deputado Francisco Dornelles

DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 69, à Proposta de Emenda à Constituição n° 41-A/03, de autoria dos
Deputados Osmar Serraglio e Max Rosenm~ para sua inclusão em
dispositivos do art. 155, referenciado no art. lOdo Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões. 2 de setembro de 2003. -

--- - --- ----------~-- -----------
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DESTAQUE~IMPLESnYLENÁRIo

Excelentíssimo Senhor Presidente

Ouinta-feira 11 45781

Nos termos do· inciso n do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 360, à Proposta de Emenda à constituição n041-Al03, de autoria do
Deputado Romel Anízio, para sua inclusão no texto do Substitutivo do Relator,
aprovado na Comissão Especial. .

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

)
{

i,
\.

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr.luiz Carlos Hauly)

_ (Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso li,

alínea b, número 4; 161, inciso 1/, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 304103, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003
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REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. Luiz parlos Hauly)

(Simples)

Setembro de 2003

Senhor Presidente.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 303/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

(l+(j;J:;r!-~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

(PSOS - PR)

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

_ I i ..

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

. alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 273/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003
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REQUERIMENTO N° DE 2003
(D~ Sr. "'~i~ Carlos Hauly)

(Simples)

Ouinta-feira 11 45783

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso li, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 272/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. ~ujz Carlos Hauly)

lSimples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso n,
alínea b, número 4; 161, inciso li, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda n° 41/03, oferecida à PEC n° 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

()7)(jW~
Deputado-LUiZ CARLOS HAUlY

(PSDB - PR)
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REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do ~r. Ll!!2; Carlos Hauly)

(Simples)

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso li,

alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 42/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do 5r. Luiz Carlos Hauly)

...(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso li,

alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 43/03, oferecida à PEC n° 41, de 2003. para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

y~(~~~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

(PSDB - PR)
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REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do sr. Lui~Carlos Hauly)

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alíneab, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 49/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

ç 1(~k~ C\-'-~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY .

(PSDB - PR)
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REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. lui;Z Carl~s Hauly)

(Sintples)

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso 1/, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda n° 271/03, oferecida à PEC n° 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

Y'J-LJo(~~
Deputado LUIZ CARLOS HAUlY

(PSDB - PR)

DESTAQUE SIMPLES ,DE PLENÁRIO.-
Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos tennos do inciso V do art. 161, do RICD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO do § 15 do art. 195, referenciado no art. 1° do

Substitutivo do Relator à PEC n° 41-A/03.

--_.~~---------------_.- ----- ~---_._-
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DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Ouinta·feira 11 45787

Nos termos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 122, à Proposta de Emenda à Constituição n° 41-A/03, de autoria do
Deputado Francisco Appio. para sua inclusão no Substitutivo do Relator,
aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Rose de Freitas)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação da

EMENDA N° 026, do Senhor Francisco Dornelles e outros, oferecida à

Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário

Nacional e dá outras providências".

Sala das sessões, em 2 de setembro de 2003
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REQUERIMENTO N° 38
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 045/2003 PEC04103, do Senhor Julio

Redecker e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
~ Antonio Garlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO N° 39
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 247/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

» Antonio Carlos Mendes Thame •
_.hL--f--- .",-' PSDB

ú~~~~~
j

Antonio Cambraia· PSDB

---- -- - -------- ---_. ---------- -----~_..__._---------_._~~~~-
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REQUERIMENTO N° 40
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

·117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 246/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, . que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

~~~~..6'f'__

..JrJú~'-

1 . b 'a-pSOBAntoniO Cam r81

J
oL-~y~.............-~.. -

), lo Cambraia - PSDB
Anton

REQUERIMENTO N° 41
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 245/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Mendes1'hame •
Antonio caf\O~SOB

!~
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REQUERIMENTO N° 42
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 244/2003 PEC041 03, do Senhor . Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

.~--A---~ -->' PSOB

)f . PSOB
Antonio Cst;"brala •

REQUERIMENTO N° 43
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 207/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSOB

~V1~~
...I..A-1tv"""(/ -

'! .
Antonio CambraIa - PSOB

----_._--------------~---
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REQUERIMENTO N° 44
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 206/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Carlos Mendes Thame
PSDB

REQUERIMENTO N° 45
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 205/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB '-b

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 47
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 203/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
~ Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB

,~
'·1~

Antonio Cambraia - PSD8

--b

dk~~~'-:--
AntolCambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 48
Senhor Presidente,
Requeiro; nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 20212003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sal~ das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

~ -- - -~ - ~---_._-~--
-----~ -- ~~_._-~-- ._--- - ---- .-
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 181,11, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 201/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o $istema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

. Antonio Carlos Mendes Thame •
...-::i' PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

'dc~t/1//~~
Anto~ambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 51
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161. 11. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 198/2003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Paes e outros. oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e. dá outras

providênciasll
, para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
~ Antonio Carlos Mendes Thame _

___ ..... PSOB

i.-lA~~·~~~~
An~O Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 52
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 085/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, .que "Altera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -

~~S~

Antonio Cambraia - PSD8

~~ -- -~-~--~--~---~--~---~~---~-~------
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REQUERIMENTO N0 53
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 084/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame _
~ PSDB

./
Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N° 54
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 364/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Alberto leréia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição. nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

~ PSDB

Á/<------,~ 'i!~,4-{~~-<.--<:."---
/>

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 55
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 361/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Alberto Leréiae outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição. nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

/L/~,_ifL-~~
;)b

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 56
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 098/2003 PEC041 03, do Senhor Bismarck

Maia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e. dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSOB

~:~~~~
~

Antonio Cambraia - PSOB

~-------_ ..,-~---- - --~ --~--- -- _.~~.
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 296/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Carlos Pannunzio e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

~ PSOB

/~~~e:--

Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 58
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117. IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 034/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Carlos Mendes Thame e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
~ PSDB

Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 033/2003 PEC041 03, do Senhor Antonio

Carlos Mendes Thame e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

.Â Antonio Carlos Mendes Thame -
~- PSDB

Á.Á~"-""l-l~JUAL~
/'

Antonio Cambraia - PSOB

------- -- ----------------- -- --------~------------~~
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 03212003 PEC041 03, do Senhor . Antonio

Carlos Mendes Thame e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição. nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama -
.U1c.,...e;:~~e;--J PSDB

...-<,...A.A-1'-""'t.
0

;. fAA .l~,:a-~~-

'/
AntonioCambraía - P$DB

REQUERIMENTO N° 61
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 25212003 PEC041 03, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

...--b Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

'di-~~~
"./'

Antonio Cambraia - PSDB



REQUERIMENTO N° 62
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

45800 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 188/2003 PEC041 03, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dã outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

17~ Antonk> Ca""~s~';;'des Thama •

Gu)~.-A,,~ç--

Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 63
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 187/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras .

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
/

~ ." Antonio Carios Mendes Thame •

//«f?~~ PSDB

O J~~~..oo--.(!l
./

Antonio Cambraia - PSOB

- -- ---- ----~-----------------_._----
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REQUERIMENTO N° 64
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

·117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 131/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003,. que "Altera o Sistema Tributário .Nacional edá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~.". . Anlonio carlos Mendes Thame·
I~/ PSD8

;--lduvJ:U"~
(;44: ~

• Antonio Cambraia· PSD8

REQUERIMENTO N° 65
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 393/2003 PEC04103, da Senhora Veda

Crusius e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributaria Nacional e da outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
~ PSD8

/V--V1,.Ao"V~~t-~
ê Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO N° 66
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 366/2003 PEC04103, do Senhor· Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sal~ das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
_~--=-j--- / PSDB

~(,~~~
'v Antonib Cambraia - PSD13

REQUERIMENTO N° 67
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 363/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ /,,,,n;o Carlo~s~desThame-

7 "-ILL...

QJduu~'~
. "t Antonio Cambraia - PSDB

---------------~~ -~- -~--- -- -~ ---- ------~-------~.~--.-~.-~-
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REQUERIMENTO N° 68
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 351/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
~~"-llo---__ » PSDB

/,:' , // .Ui..' ., ,':t. iÁ-1-e'.~\.~

\....,p Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 69
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 350/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldmane outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário, Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame ~y PSOB

~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 7O
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 349/2003 PEC04103, do Senhor Wafter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, .que "Altera o Sistema Tributário Nacional e ·dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

/ PSDB

f/C-(..A.~"'-~"':-'_

~....v._tltu.tA~~L-:-'-
~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 71
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 348/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •Y PSOB

~, 'édf.,f.AA~-t--/~~
'-b Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO N° 72
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Internada Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 347/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003; .que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
.--+'-+--:-:r----:f PSOB

.~" ........_ZLtAAftd(,~
'--t,. Antonio Cãmbraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 73
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 346/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema -Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thama •

PSOB

"+ Antonio Cambraia - PSD8
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Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

./'-""'1-1""--- ~(M/~
\e Antonio Cambraia. PSOB

REQUERIMENTO N° 75
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 421/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Dimas e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

_-+-+--t---, » PSOB

'-t Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 76
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 420/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Dimas e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003. -que "Altera o Sistema Tributário _Nacional e .dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
~ PSOB

-
'{A".I'''V'LA.-'~l-~~~

'-b Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 77
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 004/2003 PEC04103, do Senhor Paulo Feijo e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
"'/ PSDB

(...G~,.-........-----__

/,"""",'I.A./'~/-'~'V1~~

~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 78
Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 430/2003 PEC04103, do Senhor .Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributaria Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •Y PSDB

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

Antonio Cambraia - PSDB

No 79REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 429/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema .Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

~ Antonio Cambraia - PSDB

~_._- ---'---------------------- -- --_.--



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45809

REQUERIMENTO N° 80
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161. 11. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 428/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que UAltera o Sistema Tributário Naciorial e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame _
y PSDB

Antonio Cambraia - PSD8

REQUERIMENTO N° 81
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 126/2003 PEC04103, do Senhor Anivaldo Vale

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

__.LJ.~-:---"""'~ PSDB

AÁ....-"vv.....,·-"'"~~(;U~

~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 82
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 427/2003 PEC041 03, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003,. que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _

..--.1-1----1-"--:----~ PSDB

'~ , ~~v.AA~~

~ Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 83
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 426/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -

.-L-.?-~---:-~ PSOB

",~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 84
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 42512003 PEC04103, do Senhor. Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSD8

~ Antonio Cambraia· PSD8
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 424/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", ·para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •

_----7L.A;-;f:;---;:;- Y PSDB

LAA--~""~~~~
~ Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11 1 combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 416/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

~~---:-__ ~. PSDB

.~~_V-f~~
<.....L Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO
Quinta-feira 11 45813

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o aft.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 148/2003 PEC04103, do Senhor Nilson Pinto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes lhama·J PSOB

~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 304/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003., .que "Altera o Sistema Tributário .Nacional e .dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

'\A.A.<~'V'~~k~
~ Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 303/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

PSDB

\t Antonio Cambraia - PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 273/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB

~ Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO

Ouinta-feira 11 45815

J

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do· art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 27212003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

, '-l. Antonio Cambraia. PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 271/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Canos Mendes Thame.7 _4•• ..,. • J PSDB

(lJd&",,~~
, ( . Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 049/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame f PSDB

L......-&G-_

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 043/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003,. que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

...-L.JL-....,.......~~.JL~
~ Antonio Cambraia - PSOB

-~------ - ------ ~- ------------ ----- -----
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REQUERIMENTO
Quinta-feira 11 45817

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 04212003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -J' PSOB

U.e-~:-e------

~:.----~
"t Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 041/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Agtutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003#- Antonio Cartas Mendes TIlame -

~j::-D8
( . braia • PSOB
'$ Antonio cam
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 223/2003 PEC04103, do Senhor Lobbe Neto e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências"•.

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

~~~........ 1 PSDB

.A...<.."+:'~~~~
~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 287/2003 PEC041 03, do Senhor Léo

Alcântara e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -Y PSDB

~...............-z..~~/~
~Antonio Cambraia - PSOB

-~~---_._-
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REQUERIMENTO
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N° 99
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117. IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 25412003 PEC04103, do Senhor Léo

Alcântara e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame y PSOB

,~"V"'L~fcAA,~
\t, Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 251/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB

.d~/~
~ Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 101
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 243/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSD8

~L-""~~~
~ Antonio Cambraia - PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 240/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que 11Altera o· Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame _

~~'- / PSDB

~~~~~~uv<-""-",,-

r~ Antonio Cambraia _PSDB

-------_._-----~-- -----
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(Lu.~itA~~~~~_r--
..~ Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N0 106
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 231/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003/tf. .Antonio Certos Mendes Tha"",.

.•. y PSDB

. G t:~Á~~
. Sb Antonio ca~braia - PSOB
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 230/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

.-:b PSDB

~~~
~ Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara. dos Deputados, destaque

para votação da EMC 22812003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

~~_ PSOB

7~.L~~_lS
~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 109
Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do art. 161. 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 226/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
~ PSDS

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Cêmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 168/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que nAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, D2de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame

PSDS

/) .
t.~~~~

~ Antonio Cambraia - PSDB
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e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame·~'
PSOB '--.:f> I __4 ----

~~/~'~"o_
~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 16212003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário, Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
A'ltonio Carlos Mendes Thame •
/" PSOB

'~"\..o"'V"~J~
.~ Antonio Cambraia - PSOB

----------------~-------- ----
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REQUERIMENTO N° 114
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 15212003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que lCAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

. _~,<; r caoo~s~~ndes lha.. ·

7~J'4~~vvP-("..A'-~"-
'-b Antonio Cambraia. PSDB

REQUERIMENTO

N° 115·
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 070/2003 PEC04103, do Senhor Julio

Semeghini e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o. Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 33212003 PEC04103, do Senhor, João leão e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
/ PSDB

,L'~ li .
W'.~..A't/j(..~

" Se Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 344/2003 PEC04103, do Senhor Humberto

Michiles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para êfeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~AnronbCarlO;~Tha~'

~JuAi(..L.(~t--U~
I-~
, . Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTC

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 343/2003 PEC041 03, do Senhor Humberto

Michiles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~.~.~~. Antonio Carlos MendesThama·'. PSDB

~~~
Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 31212003 PEC04103, do Senhor Humberto

Michiles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
~ ,.Antonio Carlos Mendes Thame·7 -Q. .P- PSOB

~fi~~
I - ç, Antonio Cambraia. PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação ,da EMC 096/2003 PEC04103, do Senhor Chico da

Princesa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências". para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~~ Arrtoolo Carlos Mendes Thame -

; i ...-6 PSDf3
/\ . • .1/
v-vdd~~~

'c... Antonio Cambraia - PSOB

,REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 431/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Em'enda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •

fA..,f-+~"""'-""-"'--~~ 6> PSOB. ..---

d~Y~
, ~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, "I combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 333/2003 PEC04103, do Senhor João Leão e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à ConstituiÇão nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~-. :::.. Antonio Carlos Mendes Thame
~... ~ .y PSDB

Gv..A--tt,f~ -é"!-1.-.a-~

. ~ Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 434/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda AgJutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ . Antonio Carlós Men.des Thama·7', .;> 7 psoe

~fÃuvA~~
'>. Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 433/2003 P,EC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida' à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 43212003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
/' PSDB

{Ã, /d-~/~~~

~ Antonio Cambraia· PS06
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-REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11\ combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 061/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

\ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 128
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 058/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o' Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa~

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~AnlDnlf) carlo:~~des Thamo·

/ '"C~CL-v-<..-t~
.. ~ Antonio Cambraia - PSOB



45832 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, U, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 054/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~- iL ·Antonio Carlos Mandes Thame-

~t . .....;:> . PSOB

C-~4ll~~~
;p Antonio Cambraia - PSDI1

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 027/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~
.#- Antonio C..... Mandes Thama.
~J' PSOB

I

. C'Jv~JLiL~~?~
~ Antonio Cambraia - PSOB

. --- - -----. ------------~--_._----_._~---.~--------~~-------~------------------
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 020/2003 PEC04103, do Senhor Cartos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que <LAttera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinatíva.

SaJa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carfos Mendes Thame •
/ PSDB

c~·~ ,'; :i-~~~
(""--6 Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combínado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação. da EMC 01912003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

%4~7~Cario~~'t~Tham.-
/~ I~ pi .1/

&&U-~(Á--;A.,V"Í <--,-,a...~. _
'-=tJ Antonio Cambraia ~ PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 10512003 PEC04103, do Senhor Asdrubal

Bentes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

#;~,"LMbn;" Cano~s~de.Thame·

C,-,-,~.LLMl-~ _, .

~ Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 10412003 PEC04103, do Senhor Asdrubal

Bentes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

~ Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO N° 135
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 103/2003 PEC04103, do Senhor Asdrubal

Bentes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que IIAltera o Sistema Tributario Nacional e dá outras

providênciastl
, para-efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003&- L Antonio caoos Mendes Theme·/ ~ ~r - ~ PSOB

Cu-Jt/~~aL:.s -
~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 136
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 029/2003 PEC04103, do Senhor Ann Pontes e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que 'fAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Agtutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Cl- 't~<....t-\..ÁUJ-~......__
Cr . .
Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11 1 combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 373/2003 PEC04103, do Senhor Osório

Adriano e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências'\ para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das.Sess- es. 02 de setembro de 2003

1
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 239/2003. PEC04103, do. Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 4112003, que ilAltera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

j,
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB·
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.REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 23812003 .PEC04103, do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição'

n° 41/2003, que "Attera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

essões, 02 de setembro de 2003

J,
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB

REQUERIMENTO

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 055/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências"> para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
;;

~ Antonio Cambraia ~ PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 237/2003 PEC04103, do Senhor Onyx

lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para -efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PS06

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 189/2003 PEC04103, do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~...; ... -
"0

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO N° 143
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, Ir, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 003/200.3 PEC04103, do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que IlAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências'\ para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

r7b.-~_~~---~->'----
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO N° 144
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161; li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 193/2003 PEC04103, do .Senhor Mussa

Demas e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Attera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências"; para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

-;f6:4~-<L-
Antonio Carlos Mendes Tha ~

PSOB me
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REQUERIMENTO N° 145'
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 19212003 PEC041 03, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;t;~--i
Antonio Carlos Mendes Thame ~

PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 , 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 180/2003 PEC04103, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~....t,

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 179/2003 PEC04103, do Senhor Mussa

Damas e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7fr• ·~A'~
~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputadosl destaque

para votação da EMC 178/2003 PEC04103, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
"

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ 7t.:c;:.~· '"
~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 177/2003. PEC041 03, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ 7f:a~:",
'd

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 295/2003 PEC04103, do Senhor Mendonça

Prado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ .. a
~.

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

~~~--- ---- ~ ---~~-~--
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o árt.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 294/2003 PEC041 03, do Senhor Mendonça

Prado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7'Ío .. :.R
~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 293/2003 PEC04103, do Senhor Mendonça

Prado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional. e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~-"..t"--
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 064/2003 PEC04103, do Senhor Machado e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7fa:~ ·
-6

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 090/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carreira
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~.,,,
~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOS

------~--------------~-----
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 089/2003 PEC04103, do Senhorluiz Carreira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

7~.:'Q
"Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 060/2003 PEC04103, do Senhor LuizCarreira
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003
I .

7~\:--~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB
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.REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 059/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carreira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003•.

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~~';-
Antonio Carlos Mendes Thame _

PS08

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 123/2003 PEC04103, da Senhora Kátia Abreu

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à ConstituiÇão n° 4112003,
que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro.de 2003

7~:'·Q
Antonio CanQS Mendes Thame 

PSOB

------------ -- -----~-----------~----------_._-~-------_.__.._---~~._--_.~~------------~----~------~---------
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 016/2003 PEC04103, da Senhora Kátia Abreu

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~:'~
Antonio Carlos Mendes Thama 

PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 015/2003 PEC04103, da Senhora Kátia Abreu

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à ConstituiÇão n° 41/2003,
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~~':~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 009/2003 PE.C04103, do Senhor Júlio Cesar e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituiçao nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~.:~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 001/2003 PEC04103, do Senho~ Júlio Cesar e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,
que ('Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;$~~:~
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB
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.REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 357/2003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO .

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 356/2003PEC04103, do Senhor. José Thomaz

Nonõ e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~...e..-oc.-...".-----=_":I
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiras nos termos do art. 161 1 li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 355/2003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para e~eito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~4'~: _
/

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

1171 IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 354/2003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;ià;~:e
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

-- - - ------- -- -- ------"--------------"--
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 353/2003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 34212003 PEC04103, do SenhÇ)r José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~---._'!'_-
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 1/, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 326/2003 PECO.4103, do Senhor José Rocha e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

r~_.;ao

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 325/2003 PEC04103, do Senhor José Rocha e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSOB

.-~~-~----------- ~-- -----~------ _.-~---_._----_._----- ---- -------_.-_---~--_.-_--
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos' Deputados, destaque

para votação da EMC 324/2003 PEC04103, do Senhor José Rocha e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de sup-orte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7Lã~~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 06812003 PEC04103, do Senhor José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~Z
Antonio Carlos Mendes Thàme 

PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 067/2003 PEC04103, do Senhor José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 06612003 PEC04103, do Senh~r José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~/:~
Antonio Carlos Mendes Thama •

PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 065/2003 PEC04103, do Senhor José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~-~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 30112003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~:'..e_
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 264/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

-
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 261/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos
. .

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

'fl:..-o,-"",,:..--.- .....t:2rc:::::.....-. -

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO N° 179
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, ", combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 260/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que tlAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO N° 180
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, fI, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 253/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala dasses~ de Se~níbro de 2003

. / Antonio Carlos Mendes Thame -
PSOB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 250/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 249/2003 PEC04103, do Senhor. José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Enienda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

,#,-
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB
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REQUERIMENTO N° 183
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 310/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 20Ó3
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

~~
'), Antonio Cambraia - PSDa

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 308/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

b
......

Antonio Cambraia - PSDB
.~

Requeiro, nos termos do art. 161 , 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 311/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 309/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003t:f A.ntoniO Carlos Mendes Thama-. .~:: ..-P PSD8

7;.~~
~ Antonio Cambraia .·PSD8

--.---- - -------- ----- -- .~~ ._._---_._-_._-----_. -- --~---------- ._------- --------
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"REQUERIMENTO N° 187"
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o árt.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 330/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à "Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thama 

PSOB

Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 331/2003 PEC04103, do Senhor .Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

I'
f
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 336/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -

/ PSDB

~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 337/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente, N° 191
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 338/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

\v Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 1/, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 395/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Souza

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 095/2003 PEC041 03, do Senhor Chico da

Princesa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

\.. Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 166/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessõ s, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSOB

~ Antonio Cambraia - PSDB

-----,,--,-,,------'-- ---------,~~----'------~~-~-~
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 170/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para-efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala ·das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSOB

vr....4~~-"\o..-_-

L,L.U4~~~
• ~ Antonio Cambraia - PsOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

·para votação da EMC 171/2003 PEC041 03, do. Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
psoa LP

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 173/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003. que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da' EMC 175/2003 PEC04103, do Sefo1hor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

,--,---, ,------- , -,-"------,,----,,,,--' -----
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.
117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 36212003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

.• pSDB
Antonio CambraIa

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 365/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB . ...........t>

Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 028/2003 PEC04103, do Senhor Delfim Netto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003, .

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
./- PSOB

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 186/2003 PEC041 03, do Senhor Dilceu

Sperafico e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
.? PSDB

~..G-~""""'C004--<-::::---
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, JI, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 255/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões 02 de setembro de 2003

Setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame *

~ PSDB

~ Antonio Cambraia - PSDB

N° 204
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 256/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003,que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _.y PSDB

~ Antonio Cambraia * PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 257/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
~.h.;t:-----,f----:;> ..J' PSOB

~L~.....u.-~~~

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor ·Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 ,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 25812003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame _

~ PS08

Antonio Cambraia - PS08
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·REQUERIMENTO
Ouinta-feira 11 45871

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. li. combinado com o art.
117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 275/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros. oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO .

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

. • ~ Antonio cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. U, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 276/2003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003. que "Altera o Sistema Tributário Naci.onal e dá outras

providências". para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
~ PSDB

.A~~~
Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente, .
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

r;>ara votação da EMC 277/2003 ,PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporteâ Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

. "a-psOBAntoOlO Cambral

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art., 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 281/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

(

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

fl

j.-uJ~'~~

-_.~---- ---~--- _.-- - --------~- ---------~---------------- -----_.__ ._---_.-
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N° 211
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 28212003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama -
~ PSOB

1~~
Antonio Cambraia - PSOB

N° 212
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 288/2003 peC041 03, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama -
~ PSDB

,~~~
Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 28912003 PEC04103, do Senhor. Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO .

41/2003, que lIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I .pSOB
Antonio Cambra a

N° 214
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 290/2003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSOB

.P
~~~~~

~~~~
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REOUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 297J2003PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida' à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 12212003 PEC04103, do Sen~or Francisco

Appio e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •y PSDB

V'o4~~"'-,-_

Il~~
. C mbraia· PSOB

AntoniO a
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 00212003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

c.-b Antonio Cambraia· PSDB

N° 218
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 006/2003. P~C04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

.. -------- ---- --- ---- -- ---_. --_._-----~~-----------~-
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N° 219
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 007/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

t-Aendes lhame 
Antonio car\o~soa

)

b aia- PSOB
AntoniO Caro r

N° 220
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 008/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências". para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
PSDB '---t> .

. .psDB
Antonio Cambraia
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 018/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

braia- PSOB
,.,,,tonio Cam

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

\.. . . 'a- PSOB
~ AntOniO Cambral

N° 222
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 026/2003 PEC041 03, do Se~hor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
PSDB ~
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nostarmos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 04412003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

N° 224
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação.da EMC 235/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

<--::P

~~""""-~
braia .pSoB

Antonio Cam
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 465/2003 PEC.04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003, .

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tham
a

•
PSOB

J
"'Í~c;......r:;."'1-<-~=-

L!~~~
• Antonio Cambraia - PSOB

N°'226
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 464/2003 PEC04103, do Senhor. André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendas Thama •
PSOB

-..-vVflA~, ~~~~~__

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC463/2003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida. à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Mendes lhama·
Antonio car\o~SOB

~~r-~--=-)P

.A....r<-~~~~~
Antonio Cambraia - PSOB

N° 228
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 46212003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributaria Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendas lhama 
PSDB

.Jt'

!/i~~ ~Vd'-~
J

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 461/2003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSOB

~/p

<./~---I~
• Iri .. • PSOB

Antonio Cambraia

N° 230
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 456/2003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama •
PSOB

/
~:;;...-""""f-c.-e:=---~

~LL1LL-CL-~-
Antonio Cambraia· PSOB
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~o231

Ouinta-feira 11 45883

'REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

1171 IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC176/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003, .

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aalutinativa. .
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

óesíha""e
r\OsMeo

I\l'\toOio Ca ~soB

/'

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 11212003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

e outros, oferecida à Propost.ade Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Naciónal e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

LA desThame
Antonio Carlos IVleo

PSOB

/

.AA,;1'V' ......., ~k~-4'-_
. b 'a- PSOBAntoniO Cam ral



45884 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 164/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ntoniO Cambraia - PSOB

N° 234
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 160/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
/ PSOB

I.......<.A..-(A-~~.L~---
. j. . .PSOB

AntoniO cambraia

-- -------- - ----- ---~--- ------ - ---------- --
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regiménto Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 159/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Maber

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Agfutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Y

,~J'~
1,
Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação ~a EMC 158/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aalutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 157/2003 .PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

O...............· ...".....--~f~
Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 238
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 151/2003 PEC04103, do Senhor ·Sandro Ma.bel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Mendes Thama •
I\. n lonio CarloS,..., PSOB

~

li ~
Antonio Cambraia· PSOB

~~~- --------~-------------------"~~--~-------"-"""----------_ .._-----~~-
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REQUERIMENTO N° 239
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 149/2003 PEC04103, do Senhor ,Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das 5essOes, 02 de setembro de 2003
1naf/\0·

tJ\60Ó6S

t-.o\oo\O Cat\O;SOB

~~~~::...---' ./>

Antonio Cambraia. PSDS

REQUERIMENTO N° 240
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 147/2003 PEC04103, do Senho~ Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

SaJa das Sessões, 02 de setembro de 2003
""andes,."af/\&

",.0\00\0 cat\O;SOe.
..J;>

.Lt~~,.t~~...__
i

Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,. destaque

para votação da EMC 146/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSDB

~~.r:;Af:;...c;..-t:::.._~

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 242
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 145/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003



~Se::.!:::te~m~br~o.:.:.::de:'..::2~OO~3 ---olõ;D:..l;.;IAR~'=IO~D~A~CA~AM=A~RA~D~O.:J.iS:...:.D~E~PU",":T:..l.A~DO~S ..:.O.:.l:;ui~nta~-~fe~ira~1w.l~45889

REQUERIMENTO N° 243
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 144/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à· Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

p

~~~

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 244
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 143/2003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003 ,,,oa\"-

.Joes,
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Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO N° 245
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 141/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

J

./"-""...,....!tAL~/~

" . PSOBAntonio CambraIa·

REQUERIMENTO N° 246
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 140/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 200~ s,,,a.{(\0 •

.. lenda. ~s~'
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Antonio Cambraia - PSDB

--~~------
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REQUERIMENTO N° 247
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 139/2003 P·EC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinatíva.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~I'~~-
Antonio Cambraia· PSOB b Th e

Antonio Carlos Mendes am-
PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 248
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 137/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO ·41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~~--
, .. /
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REQUERIMENTO N° 249
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da' EMC 136/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

/

A. !I.~ LfL~/~
~u

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 250
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 134/2003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB__-+--r--r----_
J

y
Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO N° 25
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 133/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

M odes Thame •
Antonio CarloS e

~ PSOB

REQUERIMENTO N° 252
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 13212003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003



45894 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO N° 0253
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 130/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

é1 i 'f"'~~~~
Antonio Cambraia - PSDB

d~~ú~
oI

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N° 254
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação ~a EMC 129/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

--------- - ----------- ------
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REQUERIMENTO N° 255
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11. combinado com o art.

117r IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 128/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
__~r---;--- PSDB

~~~~

"'Antonío Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 256
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 127/2003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

0-~l.iA/~
I

Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO N° 257
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 125/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

A."'-~'~~./~
'j

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N° 258
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos ·do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 124/2003 PEC04103, do Senho~ Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

'~I • •

(\ ., j,' 'aLM -
'~' ,

Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO N° 259
Senhor Presidente,
Requeiro, nostermos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 457/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

/&;,..d. AOtoOlO ca"". MendeS ThamO·
•. -<- ::-..e .;Y PSOB

Cv-4-tl~iAA~~;" .f
Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 260
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação ~a EMC 450/2003 PEC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I
I Antonio Carlos Mendes Thame -

bL.~-1c1_....-a.=::::..-_~_ PSOB

/'. ·!~J)LJ~
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Antonio Cambraia D PSOB
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REQUERIMENTO N~ _261
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 44912003 PEC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para"efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio CarlOS Mendes Tham'
LA~~:.-c.._-..r.,--_~ PSOB

~'tAMd~
.t

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N~262_
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 448/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Carlos Mendes Tham
tAJ.!'<:-.-/F-...e::.-..:.-.-r.;;;;:;.......--'==- PSOB
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Antonio cambraia -
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N° 263REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 444/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecidá à Proposta de Emenda à Constituição nO.

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Setembro de 2003

'#4-- _......,. An\Onio C.-...- ThamB-
~ ~. 4! PSDS

Quz~/<-<A-~
Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 264
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, ti, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 443/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de
. .

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de·setembro de 2003

. ~ Mendes lhame -
.~ I ~ntonio caf\o~SDa

~ _~4 ~

/ ~VA--tvt-~
Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 2(\~
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da ·EMC 440/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~~/~
f

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N°266
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 439/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~. AntonioC.arlOSMendeSThame.

7
"'~---e - . PSOB

r' . U(~
. /

Antonio Cambraia - PSDe
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o árt.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 438/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para-efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio carlos Mendes Thame •
PSOB

~-:z~l-A.............'r""-

'",f'
Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 268
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 437/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa,
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Á.A.A!.AA:A~~~
J

Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, ", combrnado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 436/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

provrdências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

REQUERIMENTO N° 270
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 435/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
"'tt\a\1\6 •
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Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 271
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 165/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
J

Sala das Sessões, 02 de set~mbro de 2003

C~~»~~~_r-I/ta;.. 'o • 'r, Antonk> Canm_· PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame -
PSD8

REQUERIMENTO N° 272
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11 1 combinado com o art.

117~ IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 163/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providênciasll
, para efeito de suporte à Emenda AglU1inativa.

Sala das Sessões, 02 de set~mbro de 2003
I

I
I .'

J~dd~Y~~-
. . ~ Antonio Cambraia - PSDB
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Antonio Carlos Mendes Thame 
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 150/2003 PEC041 03, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional edá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I
:' ;".

C'L-~~~
~ Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
psoe

REQUERIMENTO Nft 274
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 010/2003 PEC041 03, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sata das Sessões, 02 de seteryíbra de 2003
i

Antonio Cambraia - PS08 ~ ~.~~~~~

ff:·A
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB
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REQUERIMENTO N° 275
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 263/2003 PEC04103, do Senhor Zé Gerardo e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

C-JtA-L''1~~~
~ "'I> Antonio Cambraia - PSDB

7 -~~; L-
~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para·votação da EMC 320/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
I

Sala das Sessões, 02 de setémbro de 2003
I
I

Antonio Cambraia. PSDB ,/. ,.//" LI /J,
"-...$ L-A.-~'-C{lMA/.LAA-"""'4-""''''--_

~ntonio Carlos Mendes Thame •
PSDB
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REQUERIMENTO N° 277
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 319/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de seterbro de 2003

Antonio Cambraia. PSDB t !.. / # .
~ l-A.",~a.U1 ..-N~

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO N° 278
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 318/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02. de1:tembro d~. 2003

Antonio Cambraia - PSDB r . ~' .
C.y:, L,A-<...- ~..A:-~

~teo~.-:._
.~j) An"'nío Carlos Mondes Thame.

PSDB
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REQUERIMENTO N° 279
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, IL combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 317/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de seter,nbro de 2003
Antonio Cambraia - PSDB /"\, {, # ~

-~--1J UA..AU?~.A:'--

~ Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC31612003 PEC04103, do Senhor ,Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de seterbro de 2003

r~~~
~ Antonio Cambraia - PSOB

çAntonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO

F --.'. ~
Antonio Cal'los Mendes Thame •

PSDB

Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do art. 161. 11. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 30212003 PEC04103, do Senhor Paulo Afonso

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

6-~c-~~~~
~ Antonio cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N° 282
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, U, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 108/2003 PEC04103, do Senhor Paulo Afonso

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSD8 ir .. , . i: .I-

;;;;~~~~

~ Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117. IX do Regimentolntemo da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da' EMC 099/2003 PEC04103, do Senhor Osmar

Sarraglio e outros. oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003. que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dã outras

providências". para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de sete~bro de 2003

Antonio Cambraia· PSOB /.., . (" D~ 1/'
'--'6 Vl.-~t""~~

~ Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 06912003 PEC04103, do Senhor Osmar

Serraglio e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências". para eféito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I'

Antonio Cambraia - PSDB. f . /." ;.,; /.'
~ r_/~UA-f.,{.~~

Antonio Carlos Mendes Tha
PSOB mp-
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REQUERIMENTO N° 285
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 270/2003 PEC04103, do Senhor Moreira

Franco e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de se,mbro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB ~~~~f....-L.-t
~

Q

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO N° 286
Senhor Presidente,

Requeiro, nos tennos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do. Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 269/2003 PEC04103, do Senhor Moreira

Franco e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que lIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setempro de 2003

(

Antonio Cambraia - PSDB Ç' A' .{ t .C t c--.(,. (.. f.-vL{1'(...i..l-,/(L-UI.~

r--A.·o-
/ ~ Antonio Carlos Mendes Thame -

PSDB

~--~------ ~ ----~---- ~~~ ~
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Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 411.12003 ,PEC04103,do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que 'IAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de 1etmbro de 2,003

Antonio Cambraia· PSOB 0 /.' , ~ ~ i'C-': "'-
ÁL- u~/[. t-- --

C.>-..

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 39412003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema .Tributário Nacional e dá outras

providênciasll
, para efeito de suporte à Emenda Aglutinatíva.

I

,safa das Sessões,02~esetembro ~e 2003

Antomo Cambraia - PSDB C' ,: ~J.e:t: 6 _

Cb /v.

í(~Z'---:?-...,~'..
~ Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB
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REQUERIMENTO N° 289
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 39012003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglulinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonk> Camb..Ia- PSOB ~~~~

~ -;P;--.. -
~ Antoni:carloS Mendes Th~me -

PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 389/2003PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Agtutinativa.
Safa das Sessões, 02 de setembro de 2003

. / ~1
Antoniocambraia-PSDt 1) ~{..(",lA~~.~

~'.4·
~ Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB
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.REQUERIMENTO N0 291
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,. 11, combinado com o art.

117, JX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 388/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição .

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Camtlraia • PSDB í' j, /1 /i .
~{)UCl.-lA ~(A;A...~..c>-G-_

~

,

Antonio Carlos Mendes Thama _
PSD8

REQUERIMENTO N° 292
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 387/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Michelettoe outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que IlAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setefllbro de 2003

I ,
Antonio Cambraia -PSDsQ-dL.&.t..U' /I:,ul.'<--~'"-

,f) ~~"

;{" A_lo Ca"os Me_. Thame·
. PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 386/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de s'tembro de_2003

Antonio Cambraia - PSDB a~L(;!~~'-~
~,b .

(. ~ "- Antonio Carlos Mend$ :T:'M-, •
~ PStlR 1M

REQUERIMENTO N° 294
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 385/2003 PEC041 03, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que ItAltera o Sistema Tributário Naciona\ e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 d1 setembro de 2003

AAtonío cambraIa· PSDB r{', ~./4(A:Ptfu-et.~
U~.c-t

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

._--~_._. . --~--------_. ~~~~ ----_._--- _.._-----~-------
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REQUERIMENTO N° 295
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 053/2003 PEC04103, do Senhor Max

Rosenmann e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacionat e dã outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
J .

/'\ J • ti"'·
Antonio Cambraia - PSD8 U~~~

\, .b

Antonio Canos Mendes Thama _
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação. da EMC 05212003. PEC04103, do Senhor Max

Rosenmann e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de sf3tembro de 2003

Antoniocambraia-psD~ _ /\J--/~~~....~
~v .

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o àrt.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados! destaque

para votação da EMC 051/2003. PEC041 03, do Senhor Max

Rosenmann e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição .

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

_o Cambn1ia·PSDB ~<.kI~
l-b

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO N0 298
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 023/2003 PEC04103, do Senhor Mauro

Benevides e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003! que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB /\ / 7 b J .
~ U~~~~~~$--

-
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB
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Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 358/2003 PEC04103, do Senhor MarceUno

Fraga e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema. Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, ~2 de. {s t.ee~mbro de 2003
AntOniO Cambraia - PSDB ~~~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO N° 301
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 109/2003 PEC04103, do Senhor José Priante

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à -Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de s~tembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB /\.! I /J /) .
~~~~~

Antonio Carlos Mendes Thama _
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 106/2003 PEC04103, do Senhor José Priante

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte â Émenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 d setembro de 2003
Antonio Cambraia· PSOB

Antonio Carlos Mendes lhame _
PSOB
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REQUERIMENTO N° 303
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 447/2003 PEC04103, do Senhor Jonival

Lucas Junior e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema T~ibutário Nacional e

dá outras providências;', para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Cambraia - PSOB . ~ I" / .

lb ~ttu-1~~~

Antonio Carlos Mendes Th
PSOB ame-

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 446/2003 PEC04103, do Senhor Jonival

Lucas Junior e' outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que l'Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de~etembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB í) ! -:" rf'-' /,/ .
~ c..A--~a.vv.~~~~

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 441/2003 P.EC04103, do Senhor Jonival

Lucas Junior e outros, 'oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02pe setembro de 2003

Antonío Cambraia·pSDBa~/.A.(~~

~ - .

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 280/2003 PEC04103, do Se.~hor Gustavo

Fruet e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema. Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das sessõeSQ:Lo2de etembro die 2003
Antonio Cambraia - PSDB 1 f, , /J . ~ .lb ~ ~CL~..A:f"-'<Á~

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

---_ .... .__.. - -~~-----
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 278/2003 PEC04103, do Senhor Gustavo

Fruet e outros, .oferecida à Proposta de Eménda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Cambraia· PSDB /"", " J/ ..ti / ."-b (L.J.-i{...ea.~~ u..a..~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nostarmos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos· Deputados, destaque

para votação da EMC 185/2003 PEC04103, do Senhor Gastão Vieira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de s~tembro de 2003

cW:u~MA-L~~
. ~ Antonio C<imbraia - PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO N° 309
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 184/2003 PEC04103, do Senhor Gastão Vieira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte" à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02~e.se .mbrode ~003
t' I ~ /J .. . ~ c(.~.....e'~

~ Antonio Cambraia - PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

.REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 41212003. PEC04103, do Senhor Cezar

Schirmer e outros~ oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 0::t2dsetembro de 2003

í\ 1'; / •
V . .'-C(.u.A-é~.~

~ Antonio Cambraia·· PSOB

~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Otúnta-feira 11 45923

REQUERIMENTO N° 313
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161. 11. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 392/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à p'roposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das sessões~,2. de set~,mbro de 2003 .
í\ I j' Antonio Cambraia - PSDB
~ - CC-{..M'~

~_J
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB

REQUERIMENTO N° 314
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 02212003 PEC041 03, da Senhora Perpétua

Almeida e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeitO de suporte à Emenda Aglutinativa.

1. Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
IF' I i~ Antonio Cambraia - PSDB
'U .' (,1N1.M,.h J

, ~-eS-T-h-ame
PSDB
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 24212003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala ~s Sessões, 02 de setembro de 2003
Ú#t/~~~~Antonio Cambraia- PSDB

~!4·· ~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSD6

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votaçãoda EMC 234/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala daF Sessões, 02 de setembro de 2003

[i
/. 1,/ / .;;. Antonio Cambraia - PSDB

fi .. vf.4//4t-GA-1~"U.JL.A.--$ _
,- ~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

-- - ._--- .-._-- -_._-_.--_._-- ._---
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Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 23212003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecidà à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sa~a dajs,SS<,essões, 02 de setembro de 2003
~~~ AntonioCambraia-PSDB

jt;2; ...~
~ ,

Antonio Garlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 229/2003 PEC04103, do Senhc:'r. José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema, Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

~I+,.s ~essõe,~' 02 de setembro de 2003
LA- . 'A..~ ..-f!tAA.l.~~ AntOniO Cambraia - PSDB

" \.....>-

7tci.·· :;
~ Antonio Carlos Mendes Thame 

psoa
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REQUERIMENTO N° 319
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 227/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala rs Sessões, 02 de setembro de 2003

O~fAlUA~t..<.4-~ Antonio Camb",... PSOB

.- 1L~L__. ;:::.
~ Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO N° 320
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 118/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala d~' sessõe.~, 02 de setembro de 200~
t1'~ .! /. / .' . Antonio Cambraia - PSOB
{(,L/" '.-{:.a.(A.AÁ/.AA'.....~

~ F~~
~ Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45927

REQUERIMENTO N° 321
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 013/2003 PEC04103, do Senhor Inocêncio

Oliveira e outros, oferecida à Proposta de Emenda àConstituiçáo nO
41/2003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para- efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sê;t'ad .s s~.ssões~ 02 de setembro de 2003
/' .' i J J J P' . . Antonio Cambraía - PSOBg A . ~~~~~

't=a r

~7~~'-~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 01212003 PEC04103, do Senhor Inocêncio

Oliveira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributárío Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
SSIS:tSSessões, 02 de setembro de 2003
fi > f Antonio Cambraia - PSOB
Lu.. ::t"Lt4-{ A::tA.-a..~

J. - ,--IYtio- ~ .
~ Antonio Carlos Mendes Thame _

PSDB
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REQUERIMENTO N° 324
Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 113/2003 PEC04103, do Se~hor Gervásio

Silva e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema. Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Salafa~ Sessões..02 de setembro de 2003

~/<A4_____ Antonio Cambra;a· PSOB

-I Q. : " .
Cp. Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB
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REQUERIMENTO N0 325
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado corn o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 11212003 PEC04103, do Senhor Gervásio

Silva e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala ~as ~essões. 02 de setembro de 2003o(.~~(~U-a..~ AntoniO Cambraia - PSDB

~;PS ~ ~~
\ Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presiaente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 111/2003 PEC041 03, do Senhor Gervásio

Silva e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
S.ala 1as Sessões, 02 de setembro de 2003
~~~U<.-,-:.- _ Antonio CambraIa - PSDB

/~
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REQUERIMENTO N° 327
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 409/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

~ala 'tas Sessões, 02 de setembro de 2003

~d~~ Antonio Cambraia· PSOB

jLo~=~-
~ Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

REQUERIMENTO N° 328
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 40812003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros; oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

) -

0~<-"-'1~~ Antonio Cambraia· PSDB

7'tzo....::.. -~
\. Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSDB

------------- ------_._.- -~---'-----_.._-_._----~~-~~~----~-.-_._-_.._--------
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'REQUERIMENTO,

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 404/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida' à Proposta de Emenda à Constituição nO ,

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
S~la drs ~essões. 02 de setembro de 2003

~f..AA.-f~ Antonio Cambraia - PSOB

!tO. ·A -

~ Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO N° 330
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 403/2003 PEC041 03, do Senhor Gerson
. , .

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema, Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

/"\ .LJ d ~, Antonio Cambraia - PSDB
U~'-f.A--fA"~ __

-j7'p5,,,Q' .
\. Antonio Carlos Mendes Thame -
P PSOB



45932 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 40212003 PEC04103, do Senhor Gerson
Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala d s Sessões, 02 de setembro de 2003

_ b~' Antonio Cambraia - PSD8
..........,..~~t!~c..J?

~/AntoniOCarlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 401/2003 PEC041 03, do Senhor Gerson
Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributario Nacional e dá outras
providências'" para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

s~aaas sessõ~, 02 de setemb:o de 2003

11 // AntoOlo CambraIa - PSOB

U :. 4LUA-e~~

7t-~ . .=A
Antonio Carlos Mendes Thama 

PSDB

------- - ------ ----~------~~
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•
Q

~ Antonio Carlos Mendes Thame -
PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC359/2003 PEC04103 J do Senhor Gerson
Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

5al;l 9.8ass s.s.ee!ss~s, 02 de setembro de 2003
O~~ Antonio Cambrala-PSDB

. ~~

-jt:6~

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.
117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 216/2003 PEC041 03, do Senhor Gerson
Gabriellí e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~rtf~~·... Antonio Cambraia - PSOB

"-.-IP

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 215/2003 PEC041 03, do Senhor Gerson

GabrielJi e outros, oferecida a Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que l'Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

s~aaas.. ~ sess~es, 02 de s.etembro de 2003

(I, ~ .ti. Antonio Cambraia· PSDB
~ I 1.-<A-1/(;<"Ü~--LJD

7izs~..-.oc...L._

I ~ Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

N° 336
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 224/2003 PEC04103, do Senhor, Fernando de

Fabinho e outros. oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que UAltera o Sistema Trí.butário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala 1.
aass SeS$~.es, 02 de setembro de 2~03 B

~l...U-1~ Antonio CambraIa· PSD

, \J>

7r~--~'A

;... Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 371/2003 PEC04103, do Senhor Fábio Souto
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Agtutinativa.

Sala as Sessões, 02 de setembro de 2003

'" ;;'. Antonio Cambraia· PSOB

.,A:u<~~~p .. _Q-
"-' .....

"" Antonio Carlos Mendes Thame -
~ PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 300/2003 PEC04103, do Senhor Fábio Souto
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala/das Sessões, 02 de setembro de 2003
I :-
I~~ Antonio Cambraia- PSDB

, ~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 299/2003 PEC04103, do Senhor Fábio Souto
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,
que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 200'3
/I li /} 1~~ AntonioCambraia-PSDB

- ,,--I);

~
Antonio Carlos Mendes Thame -

PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 298/2003 PEC04103, do Senhor Fábio Souto
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003.
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

saIr das Sessões, 02 de setembro de 2003

wW~~ Antonio Cambraia - PSDB

\.....-1P
/'~

~----~~-~~~ ~~~-~~---~ ~~---~---~ ~~~ ~ ..~---~--~~,
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 181/2003 PEC04103, do Senhor Eliseu
Resende e outros, oferecida 'à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

~. ~Stllaa.~:as s~ssões, 02 de seternbro de 2003

~-u.-t..,k~ Antonio Cambraia - PSOB

,. ~

~~.~
~ Antonio Carlos Mendes Thame _

PSD8

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 097/2003 PEC04103, do Senhor Eliseu

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema, Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte àEmenda Aglutinativa.

S~adas S~ões. 02 de setembro de 2003

~iA.AA~ Antonio Cambraia - PSD8

. \J/

'G
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, ", combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 080/2003 PEC04103, do Senhor Eliseu
Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

tiLa1a das Sessões, 02 de setembro de 2003

t'" '. /. Antonio Cambraia - PSOB
'4't.-fA4k~~

~ G4:--

#~'R'
) Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 078/2003 PEC04103, do Senhor Eliseu
Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala/das Sessões, 02 de setembro de 2003
.É'I L. /.l~ j) Antonio Cambraia - PSDB

~/~V

~=-.. ~
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB

~~----~ ~ ~--- ~~- --------~- .~~ .~~--~-
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação daEMC 036/2003 PEC04103, do Senhor Coriolano
Sales e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

saio/das sess~es.02 de setembro de 2003

~-l.,.v{~~ Antonio Cambraia - PSOB

ito~·~· -
~ Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 031/2003 PEC04103, do Senhor Clóvis Fecury
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sa~ das Sessões, 02 de setembro de 2003
Ú.~.A.-0fl~... ,- Antonio Cambraia - PSDB
l ' <..Y

10--- c

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaQue
para votação da EMC 025/2003 PEC04103, do Senhor Claudio
Cajado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Agfutinativa.

Sal" das Sessões, 02 de setembro de 2003

{) i ~bi~'-f-~U-O- L-'_'__ Antonio Cambraia - PSOB

'-.!J>

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

7--= A--<- ."

~ Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 024/2003 PEC041 03, do Senhor Claudio
Cajado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
4112003, que "Altera o Sistema. Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Seria das Sessões, 02 de setembro de 2003
/\ /, ., ~; /.;. Antonio Cambraia - PSDB
IlJ,~á.IA'_f(.,....<t··~ br

- \..-//65

--~----~~



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARADOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45941

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 094/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Nader
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,
que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e dá outras providências'\
para efeito de suporte à Emenda. Aglutinativa.

S~a das Sessões, 02 de setembro de 2003

C . I., / /-'. Antonio Cambraia - PSOB.4Ui"c..,,",, ~u..Et <. ,,_

. '--.1»

#s=.: --
~ Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161, li, combinado com o art.
117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 076/2003 PEC041 03, do Senhor Antônio

Carlos Magalhães Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
I/\ I: /;. . Antonio Cambraia - PSOB

v<.,..l{Lléf.i- ....iJ,Li't.. ...--- ~

. 7~' '~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB



45942 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.
117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 039/2003 PEC04103, do Senhor Antônio

Carlos Magalhães Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nO 4112003, que I1Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

l
aia das Sessões, 02 de setembro de 2003

(\ •. J. /,.0 (J. Antonio Cambraia - PSDB

t~.(... c..ett.1-Y(v-t~-D..-l--~ .>

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161. fi. combinado com o art.

117, IX do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, destaque

para votaçao da EMC 45312003 PEC04103, do Senhor Pompeo de

Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
í ! -"- /. . Antonio Cambraia· PSOB

LA. ujtdii.-1.-1~:'-<A..I..-"--- ?

Antonio Carlos Mendes Thama •
p$OI3

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45943

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11. combinado com o art.

117. IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 452/2003 PEC04103, do Senhor Pompeo de
Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

pala das Sessões, 02 de setembro de 2003
;;- . // /J ;; _ " Antonio Cambraia· P$DB
uu-i(&~1-1F~,.....-e....(...(.-(..~ r-1"

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Reaueiro. nos termos do art. 161. 11. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 451/2003 PEC04103, do Senh~~ Pompeo de

Mattn~ F! nlftrn~, nfArF!drJa :::. Propn~ta nA FmAnda à Cnn~titllir-~n nO

41/2003, que "Altera o Sistema. Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003
~Vf"AA ..,...;J!7Antonio Cambraia. PSOB

~ Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB



45944 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente.
Requeiro. nos termos do art. 161, 11, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 44212003 PEC04103, do Senhor Pompeo de
Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

ela1a das Sessões. 02 de setembro de 2003
. .. /J // Antonio Cambraia - PSOB

(. 't..eI:Lt-U'-zU ().. - Y
f

\. -' Antonio Carlos Mendes Thame -
,., PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 213/2003 PEC04103, do Senhor João Mendes
de Jesus e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

pala das Sessões, 02 de setembro n~ ?nn,
L .;; .. Antonio Cambraia - PSOB

Od'dtAAJ~~ .-PY

F-;
~ Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45945

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC21212003 PEC04103, do Senhor João Mendes

de Jesus e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efêito de suporte à Emenda Aglutinativa.

fala das Sessões, 02 de setembro de 2003

(l~~J!~
}'?J

Antonio Cambraia· PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117. IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 327/2003 PEC04103, do Senhor André

Zacharow eoutros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

;Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Ot-idttMfiUÃ-~

AntoniO Cambrala.:s;,B ~~
~ Antonio Carlos Mendes Thame -

PSOB



45946 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

·REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.
117. IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 274/2003 PEC04103, da Senhora Vanessa
Grazziotin e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

$ala das Sessões, 02 de setembro de 2003

úPdlt~~~jfAA·T,.~
" .JP

.Antonio Cambraia - PSOB

~ Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 005/2003 PEC041 03, da Senhora Vanessa

. .

Grazziotin e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
nO 41/2003, que IlAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

,/ Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
í) ~,:ff / '.
f.......(..~4t.-LAA /t::..~

Antonio Cambraia - PSDE /D ~L « ..e-
~ Antonio Cartas Mendes lhama -

PSOB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Quinta-feira 11 45947

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 154/2003 PEC04103, do Senhor Inácio Arruda

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio carlos Mendes Thame •
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 155/2003 PEC041D3, do Senhor Inácio Arruda

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO .41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.ISala ~as Sessões, 02 de setembro de 2.003

Q.~~.l~~

Antonio Cambraia·p~ , . /~
• Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB



45948 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 156/2003 PEC04103, do Senhor Inácio Arruda

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

1-sal~ das Sessões1 02 de setembro de 2003

O" li §.(.AooO'o<1-
tf~"""'.h".)/ --;iD--;;--=-::;- _

Antonio Cambraia - PSDB

~ Antonio Carlos Mendes lhama 
p~nR

REQUERIMENTO

Senhor Presidente, N° 364
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

1171 IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 307/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama
PSDB

...------- _.._-_.._- .-._-----~--_.---
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REQlJER1M"E"RTO

Senhor Presidente.

Requeiro/nos termos do art.. 16.1. li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Internada Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 30612003 PECO.41 03, do Senhor Carlos Mata e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências".

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente, N° 366
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 248/2003 PEC04103, do Senhor. ~arlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes T.hame 
PSOB



45950 Quinta~feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 268/2003 PEC04103, do Senhor Rodrigo Maia

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~----.
Anlonio Carlos Mendes lhame 

PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 220/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Se ões, 02 de setembro de 2003

Antonio·Carlos Mendes Thame 
PSOB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 11 45951

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117 J IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 219/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para "efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sess- s, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 218/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Naci.onal e dá outras

providências", para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

(b;~.'<---

Antonio Carlos Mendes Thame 
p~nR



45952 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 217/2003 ,PEC04103, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, oferecida -à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Ses es, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PRnR

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 056/2003 PEC04103, do Senhor Paulo

Magalhães e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Safa das Sessões, 02 de setembro de 2003

7~" 'C
, Antonio Carlos Mendes Thame -

PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Ouinta-feira 11 45953

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 183/2003 PEC04103, do Senhor Paulo Bauer

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003 1

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~.~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 18212003 PEC04103, do Senhor Paulo Bauer

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte"à Emenda AgJutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;7ta~=~
" Antonio Carlos Mendes Thame -

PSOB



45954 Quinta-feira 11 DIÁRIQ DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 014/2003 PEC04103, do Senhor Pauderney

Avelino e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, cOllIlJinado com o an.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 374/2003 PEC041 03, do Senhor Osório

Adriano e outros. oferecida â Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sess- es, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 11 45955

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 341/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Agiutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Canos Mendes Thame -
~ PS08

...... . l .. Li /.' .
Cl-~ut(~~-1.-..o-l!--

. J
Antonio Cambraia· psoe

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, comoinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 345/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à C·onstituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •.-:v PSDB

_-7'~--+---_

o ~L,~~~",,-_.---.
1

Antonio Cambraia· PSOB



45956 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 367/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Canos Mendes Thame -
--7'7--=:--+---_ PSD8

~ 1/'
nv~~./~\../",j '.

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 36812003 PEC041 03, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá o~tras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
(' ~ Antonio Carlos Mendes Thame •

-L.'-J.--+---- PSOB

--~_. ~--



Setembro de 2003 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 11 45957

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 413/2003 PEC04103, do Senhor AJexandre

Cardoso e outros, oferec.ida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003. que ·'Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providênciasn
, para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
r"J

.._.-,L+---:r-----~ Antonio Carlos Mendes ihame •
PSOB

~'!.A-"Y'~~
I~ Antonio Cambraia _PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 414/2003 PEp04103, do Senhor Alexandre

Cardoso e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003



45958 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 035/2003 PEC04103, do Sen.ryor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema .Tributário Nacional e dá outras

providências" 1 para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 119/2003 PEC04103, do Senhor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Eménda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

__~~--t-----pt'Antonio Carlos Mendes iname
P5DB

dt~/~
!C
'h Antonio Cambraia - PSOB

----------- ------------- ------- ------------------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 11 45959

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 120/2003 PEC04103, do Senhor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ . Carlos Mendes Thama -
_~t:..r---r----- AntonIo PSOB

',. Antonio Cambraia· PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 12112003 PEC04103, do Senhor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeIto de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

1"at'l'e 
""et\Ô

0S

--4.-.. ...\0 ca1\O;s06
/'" v ~,,\O"

Antonio Cambraia· PSOB



45960 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUfADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 191/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

. Carlos Mendes Thame -
AntoniO PSOB

?I~~:U~_t:__
r ~ Antonio Cambraia - PSOB

-REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 196/2003 P~C04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida -à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~
I
I ......-p

"

~;~~,vcÁ~

: .~ Antonio Cambraia· PSOB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 11 45961

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno .da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 197/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo. . .

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, If, combinado com o art.

117, JX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque .

para votação da EMC 199/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda AgJutinativa.

SaJa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio carlos Mendes Thame - ~--ff--==:--t-------__
PSDB ~

Antonio cambraia - PSOB



45962 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Antonio Cambraia - PSOB

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos 'Deputados, destaque

para votação da EMC 208/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

outras41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
endesThPSDB ame_

~

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 209/2003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Na~ional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

--V

~ Antonio Cambraia - PSDB

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



Setembro de 2003 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45963

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 210/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame"-
PSD8 \.-o--rt-.::.:::---t----

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 211/2003 P.EC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSD8 Lt>

1 /J .
~~..-e:-~.",e~~

!. (
""Jt7 Antonio cambraia .. PSD8



45964 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 267/2003 PEC041 03, do Sen.hor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema .Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame • ~...

PSDB ~7~-

u Z'I~~
;

:. ~ Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 194/2003 PEC04103, do Senhor Gonzaga

Patriota e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB ~-:--"7'7---+---_

"p Antonio Cambraia· PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45965

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC26612003 PEC04103, da Senhora Luiza

Erundina e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para éfe"ito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame~::.S;-:7Z:::;-:--r-:-----_
PSDB

~"""""""~l..Nr.-uvl~~
~ Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 174/2003 PEC04103, do Senhor Renato

Casagrande e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala daS Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Th
PSDB a~

'--6 Antonio Cambraia - PSDB



45966 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 190/2003 PEC04103, do Senhor Renato

Casagrande e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tham _ ~--;F--+- _
PSD8 ~

A ",,~..z'~"" fl~~l(-~
~ Antonio Cambraia - PSD8

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 195/2003 PEC041 03, do Sen,hor Renato

Casagrande e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame. --+-~--+----
PSD8 ~

't> Antonio Cambraia - PSD8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45967

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 410/2003 PEC04103, do Senhor Ary Vanazzi e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Cohstituiçaon° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
pSD~nde$ Thame _

~

~ AntonIo Cambraia· PSOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 093/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Santana e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos M

pSD~ndes Thame _ ---H---+-----_
"--b

~VlAA~e-U~
Antonio Cambraia· PSDB



45968 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votaçao da EMC 315/2003 PEC04103, do Senhor César

Medeiros e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama -
. PSOB \..J)

~/tAM/~V~~

- ~ Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação. da EMC 161/2003 PEC041 03, da Senhora Fátima

Bezerra e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB ~

~ Antonio Cambraia - PSOB

---- -_..__ .__._-_..__.~_.•..



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 45969

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 407/2003 PEC04103, da Senhora Francisca

Trindade e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003. que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, O de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do art..161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 107/2003 PEC04103, da Senhora Luciana

Genro e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

AAmri~~_M.OO.sTha~-7F1 7
PSDB ~. ~.:

'~d~.~~
~ Antonio Cambraia - PS08



45970 Quínta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 305/2003 PEC04103, do Senhor Luciano Zica

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame·~ :t; -.
PSDB '-.1b.. . ~~ ~. .

CLv~/~~~~
\...b Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para. votação da EMC 445/2003 PEC04103, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - -::::--~_ '

PSD8 . ~ .',:" _

C-L L1./{/iLtM.j~
~ Antonio Cambraia - PSD8

-- - - .._.-~--_ ...__ .._.._----~.-_._._~~~



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45971

REQUERIMENTO N0 411
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 455/2003 PEC04103, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Agfutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

REQUERIMENTO

Antonio Cambraia· PSOB

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 458/2003 PEC04103, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _ '--_-,
PSDB

o °a _PSOB
AntoniO Cambral



45972 Quinta-feira 11 DIÁRIQ DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 459/2003 PEC04103, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida" à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das SessOes, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Antonio Cambraia - PSDB

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 460/2003 PEC04103, do S~nhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

J -

J~ Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45973

REQUERIMENTO

Senhor Presídente1

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 09212003 PEC04103, do Senhor Paulo

Bernardo e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
endes Thame

PSOB -
'----e...

REQUERIMENTO

Antonio Cambraia - PSD8

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 454/2003 PEC04103, da Senhora Terezinha

Fernandes e outros, oferecida à Proposta de Eme,nda à Constituição

n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos M

pSD~ndes Thame _



45974 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO N° 417
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 35212003 PEC041 03, do Senhor Vignatti e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte ã Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tha
PSOB me·

A-"-"~_~r~~~
.• pSOB

~ Antonio CambraIa

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 14212003 PEC041 03, do Senhor Wasny de

Roure e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carl ~
08 Mende '

Psoa S~~;;:;=j~

. . .pSOB
Antonio CambraIa

- .•...__ . __... ----- ._---.._-.... ~ .._~~_ ....__......_- -----



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N° 419
Ouinta-feira 11 45975

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 138/2003 PEC041 03, do Senhor Alex Canziani

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

~

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 420
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votaç~o da EMC 110/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M d
pSD~n as Thame -

'---t:.

Antonio Cambraia - PSDB



45976 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO N° 421
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 114/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
I

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 115/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providênciasu
, para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

AntOnio cal10s _ Thame - - ~ ,

PSDB ~ 0-. iLu</'~

\ b .• PSDB
~ Antonio Cam rala
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 116/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos f\1endes Thame
PSOB

- "-----J. Antonio cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 424
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 117/2003 PEC041 03, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera' o Sistema Tributario Nacional e da outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

'--..J. Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 10212003 PEC041 03, do Senhor Fernando

Gonçalves e outros, oferecida à Proposta de Emenda â Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB ~~C '.

~ Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

~~/~
j.

.~

Antonio Carfo M
:SD~nde8 Thame •

~

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 017/2003 PEC04103, do Senhor, José Múcio

Monteiro e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I

_ ..__ ._---
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REQUERIMENTO N° 427
Senhor Pres,aente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 021/2003 PEC041 03, do Senhor Philemon

Rodrigues e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda AgJutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

An\OObC.rlo;~t"sTh.~~ ;: .: I~p-<-~~
"'-t Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 030/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências". para efeito de suporte à Emenda Aalutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
PSOB \,,_P..;

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 429
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 037/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências,i, para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSOB

'1 ./ •

..tAAI.~Í!-lM ~/bú"v-..c>..(>--

!~ Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 430
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, fi, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 038/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB
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N° 431REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 063/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

Setembro de 2003

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

C~~~.~ÚV<Â_jl -
. ~ Antonio Cambraia - PSDB

AntonIO Cambraia· PSDB

Antonio C I
aros Mendes Th

PSOB ame·
'''-..À

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, JJ, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 071/2003 PEC041 03, do Senhpr Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera ·0 Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I
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REQUERIMENTO N° 433
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento lnterno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 073/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame ~
PSDB ~

~ ~~:~
I~ Antonio Cambraia. PSOB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117r IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 074/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
PSDB ~

---~--- --------~-----~-------~~-._-~~~-------
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REQUERIMENTO N° 435
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 075/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tt;ame - o:---i1i71""T--::---.;.---_
PSOB ~

.~.tdl-l.<.( .fi~
~ Antonio Cambraia· PSOB

Mendes1h3
me

- ~ I. car\OS I·
~n~n~ pSOB ~~

G-~~~
~ Antonio Cambraia - PS08

REQUERIMENTO N° 436
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 079/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I~.
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REQUERIMENTO N° 437
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 082/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama -

PSOB ~?

REQUERIMENTO

Antonio Cambraia - PSOB

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combínado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 08312003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

c~~......t&U{~~~
~4> Antonio cambraia· PSDB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 45985

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

e

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da E.MC 086/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 087/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tha
PSDB me·

~

; // .
~'-'-'1l/t:'"ç C("t-<..-<~.;{.AL~

~ Antonio Cambraia· PSDa
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 088/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

,....l;' Antonio Carlos Mendes Thame -
. PSDB

Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 091/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

j Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

/' t/ d '0t--v L- . UI.....UA .rC- C-Uf....... -

.~ Antonio Cambraia· PSDa
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 135/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, .oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
~ PSDB

G-u ~~/i~
~ Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N° 444
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 153/2003 PEC04103, do Senhor .Silas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

~'"L~.i<-~,/~

~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Antonio Cambraia ~ PSDB

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, /I, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 32112003 PEC04103, do Senhor Sílas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003i t~ An"'nlo Cartos Mendes Thame-
-' PSOB

C~·!:·' ~~
~

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 32212003 PEC04103, do Senhor Sitas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que <lAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003!.tj3[ Antonio Carlos Mendes Thame -
r J;.. º- .5r PS08

O-~~u~
\ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 323/2003 PEC04103, do Senhor SUas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 466/2003 PEC04103, do Senhor Edson Duarte

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 20031~ Antonio Ca""" Mendes lhama·
~)"" PSOB

Cu-fU'~J~
. ). Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 417/2003 PEC04103, do Senhor Jovino

Cândido e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB
./'.......... 01"'-_--- _

C'L ~L- da-~fi~~
~ Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 418/2003 PEC04103, do Senhor Jovino

Cândido e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
V\..~.-r,,,,,-,,,,-,,,~_P PSOB

"-J. Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 225/2003 PEC04103, do Senhor Leonardo

Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutínativa.

Safa das Sessões, 02 de setembro de 2003

~I~Anronbca~s~deSThame.
Ct,~~~

"b Antonio Cambraia - PSDB

Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 375/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "AJtera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências'\

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

SaJa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
4, PSOB

-
~ Antonio cambraia· PSOB
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~~~
'> Antonio Cambraia - PSDe

REQUERIMENTO N° 453
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 376/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2Q03,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte -à Emenda Aglutinativa.
Sala as Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes.Thame •
PSDB l.-P-

REQUERIMENTO N° 454
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 377/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outréls providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

. Antonio Carlos Mendes Thame •
)-o PSDI3

~~"fV'"-""---,,.....

{/~ -.~~~/U-L~
~ Antonio Cambraia· PSDB

------- ------ ------
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, IJ, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 378/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida â Proposta de Emenda â Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame -
I. PSDB

l.AJo<~"';~ ,/(,U'-~
,.\t Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 456
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 379/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

p?

/\,.A.o......,....'t,..A,..o'to(..,.l,..(.,<~~~......<õ __

Antonio Cambraia - PSDB
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Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO N° 457
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 380/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003,

\.. Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 458
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 381/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame y PSOB

A.A,.~..c.dUMAu:~......-G'a:..-_

~ Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO N° 459
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 046/2003 PEC041 03, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio.Carlos Mendes Thame·
PSOB

~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 460
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 047/2003 PEC041 03, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera· o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

y

. ·I{u-u.~·u~.....'" --

\s Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 048/2003 ~EC04103, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida· à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

45996 Quinta-feira 11

Antonio Carlos Mendes Tha.me 
PSOB

~ Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N° 462
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, JJ, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 221/2003 PEC04103, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tr~butário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
. PSDB

·Y

L b ia- PSDB
~ f\ntonio Caro Ta
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REQUERIMENTO N° 463
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 38212003 PEC041 03, do Senhor Francisco

Garcia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 464
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 383/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Garcia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na

4112003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSOB

/

~~
~ Antonio Cambraia· PSDB
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\.p Antonio Cambraia· PSDB

N° 466

REQUERIMENTO N° 465
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 405/2003 PEC041 03, do Senhor Leonardo

Vilela e outros, oferecida à Proposta de Emenda â Constituição nO

4112003, que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para éfeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mend
PSOB es Thame -

"'~~.......c2----..... Y

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, fi, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 214/2003 PEC041 03, do Senhor Mário

Negromonte e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama -
~. PSDB

~~
~ Antonio Cambraia· PSDB

------- -~~-------
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REQUERIMENTO N° 467
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 283/2003 PE~04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSDB

.. SOs
~ Antonio Cambraia· P

...P

Â.h.c.+'t~~~~---

REQUERIMENTO N° 468
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 284/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que tlAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Cambraia· PSDB

Antonio Carlos Mandes Thama 
PSDBJ2>

~.~
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Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB.-1P

'--"""...vt.1'-r<--t='~~/~
~ Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N° 470
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 286/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 471
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 291/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à 'Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte- à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
.,!p PSDB

.'-"-'-",....,;~~v~~~

~. Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 472
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 29212003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema. Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aqlutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

..A..A-'~!.-e-iL-l.-<-I~~.

. C, Antonío Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO N° 473
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 360/2003 PEC04103, do Senhor Romel Anizio

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
..b PSOB

l --"-'......,-A;..-t;.~~/~

. ~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N0 474
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 040/2003 PEC041 03, do Sen~or Severino

Cavalcanti e outros. oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 4112003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

--_.~_..~---- .- _.~-~ -
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REQUERIMENTO N
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 328/2003 PEC04103, do Senhor Simão

Sessim e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que /tAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

éAktA.<fi~ .
c., Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 476
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 329/2003 PEC04103, do Senhor Simão

Sessim e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Cambraia - PSOS
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REQUERIMENTO N° 477
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 397/2003 PEC041 03, do Senhor Zé Lima e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

REQUERIMENTO N° 478
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação. da EMC 100/2003 PEC04103, do Senhor Átila Lins e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 479
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 081J2003PEC04103, do Senhor Cezar

Silvestri e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~~
. ~ Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, U, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 369/2003 PEC04103, do Senhor Geraldo

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema· T.ributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
... me

Mendesí"a
AntonIo carlo~SOB

/'
GL(.t-~~~~

.. ~ Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO N° 481
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 370/2003 PEC041 03, do Senhor Geraldo

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

./
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

'--..p Antonio Cambraia - PSDB

N° 482REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 37212003 PEC041 03, do Senhor Geraldo

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
't...--9: PSOB

\\ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 483

./

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 415/2003 PEC04103, do Senhor Geraldo

Thadeu e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Canos Mendes Thama 
PSDB

Ct r.-i ,'.'~~~.~ '--6 Antonio cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 419/2003 PEC041 03, do Senhor Geraldo

Thadeu e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Cartos Mendes Thamle -
~ PSDB

CV.vt..AV"""',"'-"'......,J~ Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 485
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 423/2003 PEC04103, do Senhor Geraldo

Thadeu e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama -
...>'- PSDB

,1 /J . ~ Antonio Cambraia - PSOB
"""-"l~......-......~~/..-e~'--

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 T 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 057/2003 PEC041 03, do Senhor João

Herrmann Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Saia das Sessões, 02 de setembro de 2003

.-~ ;"0nJo ca~s't~es Thame·

/O~~fi~ Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 062/2003 PEC04103, do Senhor João

Herrmann Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - r---/"T'.-:::::F::----- __
PS08 ~

'-""1'~~/u-a-~ Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 07212003 PEC04103, do Senhor João

Herrmann Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio carfos Mendes Thame •
PSD8

'6.
""t&~.-<f-"IA-'I::""""'__ ./

~~U{J~

~ Antonio Cambraia· PSD8
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REQUERIMENTO N° 489
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 077/2003 PEC04103, do Senhor João

Herrmann Neto e .outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências'\ para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlo& Mendes Thame •
~ PSOB

REQUERIMENTO N° 490
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 22212003 PEC04103, do Senhor Lupércio

Ramos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera .0 Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

.J?
1AA'~~~~ Antonio Cambraia· PSDB

~-- ,,-----_.--~----_.~------~._._-_.~~_._--~-----~-
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, JJ, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 262/2003 PEC041 03, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecidà à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
Vf;o~''-'''<C'--f-_I:..-__-o PSDB

A-AVl.4A.-V'a-(.,L.(..,L,,--o .... ti Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 492
Senhor PreslOente,

Requeíro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 265/2003 PEC04103, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
/- PSOB

;l't./a.(..,AA.".-eu ....e:·<.-~ Antonio Cambraia - PSOB

46011
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REQUERIMENTO N° 4
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 396/2003 PEC041 03, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -

vr,...,~q.c...c;;.-C-_ ....JD PSOB
1

~iA-1"A~ Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 398/2003 PEC04103, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB-
I·

~~~-._-----~~-------~-------
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REQUERIMENTO N° 495
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 399/2003 PEC04103, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 20Ó3

Antonio Carlos Mendes Tharrie -
~ PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 400/2003 PEC04103, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendeslhame -
.JD PSOB

~ Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO O 497
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 259/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB/

Cv~J~~~
, ~ Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO N° 498
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 314/2003 PEC041 03, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame -
. "b PSOB

Antonio Cambraia - PSOB-

~- ---~~-- ~-~~ ~ ~---~ ------- ~~ ~~~ ._~~--~----
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 334/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinatíva.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
,-D PSDB

~~~~~;.......--""-

~ Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 335/2003 PEC041 03, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tham
..Y'- PSDB

~'--G-~~ Antonio Cambraia· PSOB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 313/2003 PEC041 03, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à· Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame •

b{,.(~Aj...""-""'-""-':;"-,- J PSOB

L4olt_l_...........~ ..i (.A...c..... • Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 339/2003 PEC041 03, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das SessOes, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama·

vr;,-U-.I(;".,.oo(~-"'~~~ PSOB

~~ Anlon;oCambrala- PSDa

- --------- -~- ~~
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REQUERIMENTO N° 503
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 340/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à· Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Na~ional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~__=....." ;'"0 cario;s~":,e. Thame

C&~~~~~-~-

~Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do art. 91 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pelo art. 3°

da .Emenda Aglutinativa Global 02/09/03 oferecida em Plenário à Proposta de

Emenda Constitucional nO 41-A, de 2003.

Sala das sessões, em de setembro de 2003

Jutahy Junior - PSDB
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REQUERIMENTO N° 505

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do inciso 11 do § 2°

do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1° da Emenda

Aglutinativa Global 02/09/03 oferecida em Plenário á Proposta de Emenda

Constitucional n° 41-A, de 2003.

Senhor Presidente:

Sala das sessões, em

Jutahy Junior - PSD8

REQUERIMENTO

de setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do art. 90 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pelo art. 3°

da Emenda Aglutinativa Global 02/09/03 oferecida em Plenário à Proposta de

Emenda Constitucional nO 41-A, de 2003.

Sala das sessões, em de setembro de 2003

~ C~ /-

~D:rr
Jutahy Junior - PSD8

~~ ~---~ ~~~--~----~---~~~~~--~-~-~------
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

46019

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso. li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 80, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em (;> -] de .)t?r€h6l'...O de 2003.

í'
Deputado ...i .!.l

i
j

Murilo Zauith - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 260, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em e) de Sen:'l JJ/t..:: de 2003.

Deputado .. Murilo Zauith - PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 249, apresentada na Comissão Especial da PEC na

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em c-; de. ";frfn.. ,j,(.c

r

de 2003.

(

~
Deputado .....

Senhor Presidente,

Munlo Zauith - PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 291,. apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em C) de ')ér(J"t7r~<:> de 2003.

Oeputado ....

/0-/
'.

Murilo Zauith - PFL

..._-- - _.- ------ --- - .._.-._--_. --------- --_._--_._----
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DESTAQUE SIMPLES N°S11
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimentolntemo,

destaque para a Emenda nQ 223, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em o j de '.eí[rl(jd.':- de 2003.

Deputado ... Murilo Zauith - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 399, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em C', de $t:f'Cj1~"':<;' de 2003.

Deputado .. Murilo Zauíth - PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

N°5!3
Requeiro. nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 441, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Ses~ões, em 0"$ de Sff'Gh(!>/.. ... de 2003.

Deputado ... Murilo Zauith - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno.

destaque para a Emenda nll 278, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em cJ de >€ $1~A.'C de 2003.

Deputado. Murilo Zauith • PFL

- ------~------ ---- ------------_._~-~------~---~----_._-------~~-------~----- --,------
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N° 515
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a EmendanQ 67/ apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 0·3 d~ 5~ re"'lbA ~ de 2003.

Deputado .' Murilo Zauith - PFL

N° 516
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nll 03, apresentada na Comissão EspeCial da PEC nll

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~J de ~·érc:rt06;t.c

i . I

;

'J

de 2003.

Deputado ... Murilo Zauith - PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 250, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em t:3 de 2003.

í/

Deputado.
Murilo Zauith • PFL

N° 518
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 64, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ..:> J de s:nen
Mo de 2003.

"'.

!
I

-----------J--~:__--~---.~~

Deputado ..

--------~

Murilo Zauith - PFL

------------ --- ----------~--------~---
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 ,inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 59, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em <.;.» de S:~'~''''6/Lc de 2003.

IDeputado ""1
j

Murilo Zauith - PFL

N° 520
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno;

destaque para a Emenda nº 357, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ;:) J de )Etrn?I.:C de 2003.

Deputado ..... Murilo Zauith - PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. inciso li. do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 39, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em:.::') de. ::'·é~l1l)ll'" de 2003.

Deputado ...
J

!'I I J

MunIa Zauith • PFl

N° 522
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda nQ 00.9, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emendaaglutinativa.

Sala das Sessões, em ,::: de .... '.. .. de 2003.

Deputado .... Zelinda Novaes • PFL
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº c '1-f, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :. . de .... __ o '.' • -.' de 2003.

Deputado ... Zelinda Novaes - PFL ' ......

N° 524
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº o6i, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

Deputado '"

. de ../-~ .. --' "--<~ de 2003.

~~~ .
",O.L"';". _..

Zelinda Novaes - PFL
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N° 525
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº o,:;., apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Ses~ões, em - de - _. - - , .( de 2003.

. ' .< ..~.....

Deputado ..... Zelinda Novaes - PFL

N° 526
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento InternO,

destaque para a Emenda nº C'66, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Saladas Sessões, em ' de "o _ ...... , ,- de 2003.

.-.-

Deputado '" Zelinda Novaes - PFL
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N° 527
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ OG5; apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda. aglutinativa.

Sala das Sessões, em .~ ..' de.·~ -- .... '-'.{.. de 2003.

-- . "'-.

Deputado .... Zelinda Novaes - PFL
~ .. '

N° 528
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ OG4, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.
i

Sala das Sessões, em ; ". de ..~ !-........,.~...... '- de 2003.

l" . .
~ ....." --'

Deputado ... Zelinda Novaes - PFL .- ,... ~ :;:.....-
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N° 529
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº oS,, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/0S, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .. de -. - -.• ,' ;. ': de 200S.

'w ."" '.

Deputado .... Zelinda Novaes - PFL
- ,_ I.

- -'

N° 530
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 039, apresentada na Comissão Especial da PEC nll

41/0S, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em : 'i" de ....' . .? : ....~ - de 200S.

Deputado ... Zelinda Novaes - PFl
,~~..;.- ;......

.-.---
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Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso ti, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 03.6, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em '; de " .,"'-",.. de 2003.

-..." " •• '1".' .. _.....

Deputado ... Zelinda Novaes • PFL
_.
r\

.-:'"..... '

DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 03.1., apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

. I

\ ••J........

Deputado .... Zelinda Novaes - PFl
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N° 533
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 0.25; apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em _. :' de ....-.' /:~-:-. - de 2003.

. .,.

Deputado .. Zelinda Novaes • PFL
,

••-r::.

N° 534
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nºC~4, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutínatíva.

-Sala das Sessões, em . .. de./ -'- --i ........ ;-"j de 2003.

.. { ..

Deputado .... Zelinda Novaes • PFl

--- --------- _._---- ----~--------
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N° 535
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ o.ié , apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em " 'de

Deputado .... Zelinda Novaes - PFL

N° 536
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ oJ,:,-, apresenta.da na Comissão Especial da PEC Irlll

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.
--SaIa das Sessões, em . .; de . '-: ...... ~<.-/ . de 2003.

Deputado .... Zellnda Novaes - PFL
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N°S37
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ
O.i4j, apresentada na Comissão Especial da PEC n!!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em : : de
I

.!...: -- ,., . '.:. de 2003.

Deputado .. Zelinda Novaes • PFL

N° 538
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 o..L)." apresentada na Comissão Especial da PEC nli!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .' de A -'." " , ,; '/. de 2003.

Deputado ..

"'.'"':l,o
""-' .... I, ;" \. ",-".

Zelinda Novaes • PFL

. -,- .1'- \
..':'.. /

..~-_._ ...._-------'-'-.. " .-.... ,...~-- , - ..-_ .... - ....._----._- .._-_........ - ..__.._-_...._-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 46035

N° 539
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento,lnterno,

destaque para a Emenda n9 111, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~, de ':... - .',:,. "'" de 2003.

Deputado .,. Zelinda Novaes • PFL
, ~ - ,~

- ~- I

~.-;'"........

N° 540
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.2 34..2.- apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

f

Sala das Sessões, em 03 de ~r:::70 '1 ; r., de 2003.

./

i

~/ :~ /' 'v,- i ~',\ ) , '""'-'

Dep...
Celcita Pinheiro - PFL



46036 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

N° 541
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º ..353 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa. .

Sala das Sessões, em ~.ide :::e.:.7;,·:Ij,~,~. de 2003.

.
" "

Dep.. Celcita Pinheiro - PFL

N° 542
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 355 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

,

Sala das Sessões, em ':.5'de :;~7;:,.'!Jl'. de 2003.

, '\ r

! :
i

"-.; t::t l: \.'-
c

Dep... Celcita Pinheiro - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46037

DESTAQUE SIMPLES N° 543
Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 3:5"6 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emendaaglutinativa.

Sala das Sessões, em ~:; de ::e---;;~l.... bÍ':: de 2003.

"'\ '\,
! ~ ,

I
,--,:.i

':: ~',1 L'L,v--'

Dep. Celcita Pinheiro - PFL

DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 3Sr apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em (/j de :: f:..~h ~ b.,. i;' de 2003.

, !

~.I

Li i, '><~•

Oep... Celcita Pinheiro· PFL



46038 Quinta-feira 11 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.S! ,35g apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em (.~ de ,:~1;;'.~/ff.: de 2003.

, f'
i '

,. i I

tJ
;l. r II

..•i' IAo L,-\.;-

Dep... CelcitaPinheiro ~ PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.S! 3:;.d. apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

;

Sala das Sessões, em ~-;'de -:;c/;;_i·:bp~. de 2003.

. .\
i •

Dep. Celcita Pinheiro - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46039

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
N° 547

Requeremos, nos termos do art. 161, 11. do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.g 3"13 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em '.J:.5'de s~ f ,~b r ,J de 2003.

Dep.. Celcita Pinheiro .. PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 16', inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 31-4, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .,:J de ::~r;''''bt,) de 2003.

Deputado .. Celcita Pinheiro - PFL



46040 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 'trB, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda agfutinativa.

SaJa das Sessões, em de 2003.

~
(\

~
. \

.; • I I ': _

~ \.Q ~~

Deputado .. Nice Lobão· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso U, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 4od', apresentada na Comissão Especial da PEC n
Q

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

r
I

1/ I _
I-'" 1 ... '
~ &-\J.LJ....

de 2003.

Deputado

---- _. - --_.---- _..--

Nice Lobão· PFL

---- _ .. _----- ------------_ ... _-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 46041

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nl! ire" I apresentada na Comissão Especial da PEC nS!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em de 2003.

"\ ./\ /

'~L~

Deputado. Nice Lobão· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº ~03,. apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .:'= de :;e/e· ,-, Ó~':. de 2003.

Deputado Níce Lobão - PFl



46042 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ -40.1" apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

- """Sala das Sessões, em ,-' "5 de

,
-"-

... I. '
.:.r:;:(t; :.l/o J,_"C _ • de 2003.

Deputado .. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ '10 1., apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

Deputado

. ', ~,. '" de ~~. ,,;;\. "/'1' '.. - .. ~ ~ ....... - ." .....

Nice Lobão - PFL

de 2003.

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAOUE S(MPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 11 46043

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 325 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

_ -L. I

Sala das Sessões, em ~ -':,'de -:;(./c:: '·"6.-".' de 2003.

\ .

J(~
(
Ii./ . __
1: ( -1-li &'\2.P-G

Dep. Nice lobão· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.!? 324 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :'5'de ::;.Jr;~b :.~ de 2003.

Dep. Nice lobão· PFL



46044 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º.Eo..! apresentada à' PEC
41/03. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

,

Sala das Sessões, em;";de' ::e.7cth o jUf' de 2003.

\ : --
Dep. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º .t:J3 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

- ~

Sala das Sessões, em .~ 3 de :;-t: le 1";1 ~ r./ de 2003.

'\/
~-tLi'-Z-

Dep. Nice Lobão - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Quinta-feira 11 46045

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º J.3f apresentada à P~C

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa. .

de 2003.

Oep. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º ,,2,93 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

,

Sala das Sessões, em vj de .=<:. I'f:.. ('''!b r ..' . de 2003.

Dep.. Nice LoMo " PFL



46046 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º .26? apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

~ ;

Sala das Sessões, em ~. Jde ;e.! e;'/'b;.v.) de 2003.

(
.y l' --
li G-' .16-L

Oep. Nice Lobão· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º J,~.1. apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-L .
Sala das Sessões, em 63de ::~/e(·.... I)i·J de 2003.

Dep.. Nice Lobão· PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouínta-feíra 11 46047

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.e ~~o apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

i

Sala das Sessões, em ~3de' ~;;"/'/1/;,"'; de 2003.

\

k~
r,
t : .,.-

• r ..\ -,',; /'.o ~"..L:~

Dep. Níce Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º .2:;,7) apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

, .
Sala das Sessões, em ; 3de ::;~":/I.~6 r;. de 2003.

Dep. Nice Lobão - PFL



46048 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.2 .til~ apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa. . .

Sala das Sessões, em ~]de -:::.e"t.i"."tí'- de 2003.

/
.'\ / (:
!\ / V \ -
.-t(,\.Ck. i.0J~

Dep. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ .J4.2; apresentaC:1a na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

Deputado.

de .::~'1iiA/\~'J-:" de 2003.

lJ :-
: ., .• ,,::" I/,
i\..' 1.>-,",,- -'-'...

Nice Lobão· PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quínta-feíra 11 46049

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 03:7, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das S~ssões, em

Deputado ... Nice lObão. PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 )'Jf, apresentada na Comissão Especial da PEC nll

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ..,;~ de ~'ê t\ ~ I '/' : de 2003.

Deputado.

(\

~~l~
Nice Lobão· PFL



46050 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 f inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ.J,3"f, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em de 2003.

Deputado. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 o~o, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-----Sala das Sessões, em ::..'; de ""::..:...l- ;r'.:;. \.E de 2003.

Deputado ..... Vic Pires Franco - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46051

DESTAQUE SIMPLES N° 571
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 J '?-!, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em -de -~'..,;...,...........-,-~ de 2003.

Vic Pires Franco - PFLDeputado .....•..•

r
\ r
\ 1...-
\ "JI\ I-

/
I

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda ng J-"':1, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ;~.) de
.-- - ..

: ..;),i.r~ ',,";" de 2003.

c;

Deputado .. Vic Pires Franco· PFL



46052 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno.

destaque para a Emenda nQ J.JO, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-) -
Sala das Sessões, em • .:; de ~v~\...:: de 2003.

I /"
Deputado .. Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso U, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda n9 [il, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em C") de de 2003.

!;--,
I"'"

( "

\ (-
\ /V'

Deputado ..... Vic Pires Franco - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Ouinta-feira 11 46053

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 1.~3, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutioativa.

Sala das Sessões, em ~.: de'~~·t-·~':

I
I 1.1-
V·\.,/I

de 2003.

j ti .

Deputado . Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda oS!.11:J , apresentada na Comissão Especial da PIEC nl!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

.. --- .-
Sala das Sessões, em -=...': de ~Wd'-'../../-:; de 2003.

)'
/) -

Deputado .... Vic Pires Franco - PFL



46054 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ./'J,2" apresentada na Comissão Especial da PEC os;!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em
- .de ~~Il""',k'~.5' de 2003.

;'

!-
\.;1

\./
( /

/ '> o"

I

Deputado .
Vic Pires franco ~ Pfl

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nO j 9.1, apresentada na Comissão Especial da PEC n"

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

- ..
Sala das Sessões, em - -.5 de ·'_Jv.:"('-"""·J:; de 2003.

1

) )
" \

C'

Deputado . Vic Pires Franco - PFl
--o-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Ouinta-feira 11 46055

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda nl1! ..JJ!J~ apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutínativa.

,,-.... "'1

Sala das S.essões, em '-.:.> de
..- -

~L··~\.··~ de 2003.

Deputado ....~. Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2.2,," ,apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Saladas Sessões, em- -") de -:':.-....~ ...,..,.\.X/-.: de 2003.

Deputado ...... Vic Pires Franco - PFL



46056 Ouinta-feirall DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso U, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ.,J.J:t-, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

,
\ l;T
V f

de 2003.

Deputado .... Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ ,2,1i I apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ::.~ de

I í
" Vl

V

de 2003.

Deputado .
Vic Pires Franco - PFL

---------------_ .. ---------- --



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 11 46057

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda n2 jJ. ~, apresentada na Comissão Especial da· PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

~.., ~

Sala das Sessões, em ~ ...J de .-.;.,\.:.)~ \';2:

~ Á,LI !'.
'G ,..

de 2003.

Deputado . Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2.i$C I apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

(~
, I

.. "V·:
\J

de200S.

f J~.

Deputado .
Vic Pires Franco w PFL



46058 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso /I, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda nQ .2..2 4, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

--Saia das Sessões, em :~ ~ de ~::,,/(V\JI..".J:: de 2003.

\ l.'·rV /1 1/1
Deputado .

Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda no.2-.21, apresentada na Comissão Especial da PEC nl:!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

de 2003.

f
!

/')

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

Deputado . Vic Pires Franco· PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Quinta-feira 11 46059

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nfi!..t.32; apresentada na Comissão Especial da PEC nfi!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

f',! / I
,

de 2003.

Deputado . Vic Pires Franco - PFL
'(.:...~

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 059, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41103, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.-- '
Sala das Sessões, em C.3J de ;·...;:"','l'r"lc/,-,S de 2003.

J /-'
Deputado ..... Vic Pires Franco - PFL



46060 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso JI, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº.l..2.-3, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em O!J de -;'..)..1";"-=;'''''• .' iJ de 2003.

,,-----
i

'. ,
/

Deputado .. Joé Thomaz Nonô ~ PFl

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ.liJ' I apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-
Sala das Sessões, em C~

~ ...
de ":").;:}.,:.rrr,'/'. \:) de200S.

Deputado .. Joé ThOmaz NonO ~ PFL ~...



Setembro de 2003 DIÁRIÜDA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Ouinta-feira 11 46061

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 ).13, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

- ,......'" -Sala das Sess~es, em '- .-/ de _~ lT""- ._:3 de 2003.

/
'~--------/' -

/
///

----
Deputado

"\
Joé Thomaz Nonõ - PFL ~l&...

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQJ.,i.:v, apresentada na Comissão Especial da PEC nSl

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em:)3 de ~"(C~...,.,~, de 2003.

/~
-_._-------~/_--

/
-"-, /

- "'

Deputado.
"-

Joé Thomaz Nonõ - PFL C~.



46062 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento 'ntemo,
destaque para a Emenda nS:! c-~o , apresentada na Comissão Especial da PEC ni!

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em Cj de de 2003.

/

Deputado ...
~

Joé Thomaz Nonô - PFL ~

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ OK5, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :).: de _~~r't''Ilt··.7) de 2003.

Deputado. Joé Thomaz Nonõ - PFL ~......

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Ouinta-feira 11 46063

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda n2 09 ~ I apresentada na Comissão· Especial da PEC nli1

41/03, para efeito de suporte a emenda ag!utinativa.

~.

Sala das Sessões. em ,,,:: ':) de >\;:,~ \..~ de 2003.

Deputado ..
.,

Joé Thomaz Nonõ - PFL t ....

de200S.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 D:3~, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

., .",..,.. .
Sala das Sessões, em ''0 j de ~.~J~p-.J/~

/'~
,_------o . 1/. -/ _ \
'~I I .. "

I I
/

Deputado.
('\

Joé Thomaz NonO - PFL ~L ..



46064 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 257, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa nO 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em

Valdemar co~ta Neto - Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL

de de 2003.

d r do pl'J\OB
. O\i"IJe.ira - LI e

E.unlc1o



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Ouinta-feira 11 46065

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 388, a fim de dar

suporte à Emenda AgIutinativa 0° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em

Valdemar Costa Neto - Llder do
Bloco Parlamentar PVPSL

Nelson Pellegrino - Uder do PT ---",.

Neiva Moreira - líder do PDT

de de 2003.

."\

í .

.?LIf7L



46066 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 69, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

•\
\.

\ I __

VNelson Pellegrino - Lider do PT

/----......
ti d PMOB
,,' EuniciO Oliveira· Lidar o

,~.7;" /- /' ~ "----',';.,/ '..-

r P"'fl ôÀ? )

Neiva Moreira Ltd
- • ardo PDT

Valdemar Costa Neto - LIdar do
Bloco Parlamentar PUPSL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Quinta-feira 11 46067

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno~ destaque para votação em separado da Emenda n° 52, a fim de dar

suporte à Emenda AgJutinativa nO 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em

Valdemar Costa Neto - Uder do
Bloco Parlamentar PUPSL

de de 2003.



46068 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 44, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

Valdemar Costa Neto· lideI' do
Bloco Parlamentar PUPSL

---..,;;,;,.,"">
) f~

Neiva Moroira. Lidar do POT ft0.Y.- .' <:s<S-€ .~ ..,. ...

.~~

\

Nelson Pellegrino • lideI' do PT

----.~--~----._----- ,-
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Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46069

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, DOS termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 01, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

J2
( 1
\
\
\

(--V..
I,

1
• I

_--ie> i\.V- 'J-
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~
~ Eunicio Oliveira - Lider do PMD8

~..--?.---2-,
~ ~ I

lf111~
. /. Valdemar Costa Neto - Llder do

.I ' ~. Bloco Parlamentar Pl/PSL

Nelson Pellegrino • Lider do PT

Neiva Moreira - Lidar do PDT



46070 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 76, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

I
G-ç" --e... ,-~ .... )

/

{'
~

/l t ./1 A _ • /'"i Eunfcio Oliveira· Lider do PMD8
'//-/;;'2/ t - 1.- (. (I

/ j/ r 1/ vJ{J1 ))J5)"
L r '. -
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\ I,y-

Nelson Pellegrino - Líder do PT ~1> ro
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~
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\ ,
\ I.

-.... ---- ...

Neiva Moreira - LIder do POT ~ \
~ .

._---,

Valdemar Costa Neto· Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL

-------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 1146071

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Ali. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 92, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

,

)Çl/$i
~t>-{/~

i

J>'~
/ ~ ..--"")~.,~ ,./7 Eunlcio Oliveira - Lfder do PMOB'
//'~/~ /' - I

/
( fft1J))

\.

Valdemar Costa Neto. Llder do
Bloco Parlamentar PUPSL

Nelson Pellegrino - Lidar do PT

Neiva Morerra - L1der do POT ~----



46072 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados;

Requeremos, DOS termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 113, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° /2003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

/

~
'/;-J ...'7-,:7/--;:' /< -', Euníclo Oliveira - Lider do PMDB
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Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Ouinta-feira 11 46073

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 133, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Subs;titdtivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em

Neiva Moreira - Lider do PDT

de de 2003.



46074 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Setembro de 2003

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 211, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa nO /2003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

J{-----"

/ ~ , I . /~, // ,/2 ~Oj
/""';, ,,1;1 ;' ,: I i,' .~.;// :/L_ r) _

Valdemar Costa Neto - Líder do f '/ { _

Bloco Parlamentar PUPSL (~

'- '. \''. J- '-f'-f'--:
Nelson Pellegrino - Lider do PT ~~.::;..~ \

-----:: /\ i-,\ \ ~ .J:; .,......

Neiva Moreira - Líder do PDT J __,~~;;r-r-'"
!l --------r
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Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTODE DESTAQUE
Ouinta-feira 11 46075

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 228, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativ.a nO 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

Neiva Moreira - L1der do POT

Nelson Palie .
gnno • Llder do PT

l~

r
' /7/'""' Euniclo Oliveira -lider do PMOB

.'>/]-;;~/ t \

/ /' Cflrv'b}i1,.
'.~ I /,' Ç} /Ç;L

Valdemar Costa Neto. lIder do • ( /, '; ; lI/li/ I

Bloco Parlamentar PUPSl i / l~
./

i '.. (,

Jl t-Yl
{ e-<.sJ.. -r'
,,



46076 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

ExceJentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 256, a fim de dar

suporte à Emenda AgIutinativa nO, 12663, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

/-----
J.>

A • /l./'__~ Eunício Oliveira -líder do PMOB
(, .' .. .

Valdemar Costa Neto· Llder do
Bloco Parlamentar PUPSL

..
Nelson Pellegrino • Líder do pr b-

Neiva Moreira - Líder do por .r- '.

~:-

._--- ....._--- .--- ---_._-------_._----------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46077

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 391-CE, de autoria

do Dep. Carlos Eduardo Cadoca, a fim de dar suporte à Emenda Aglutinatíva

nO /03, apresentada ao Substitutivo da Comissão Especial que examina a PEC

41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

;> Eunício Oliveira - Líder do PMOB

ft
/' /,'//',:/L,/'"Ij'

/~,1/(,' ~

//. UftllJU;

....// ",~!i.~,"/i,:, r;;("] /BL',,
Valdemar Costa Neto.: Líder do /'-, LI '/

Bloco Parlamentar PIJPSL ( ,"\ f~: ~~
Nelson P /I . (J i . - • I

e egnno -Uderdo PT - );:" t'~-' \j": I'

~- \ \.~
Neiva Moreira - Líder do POT ~ ..
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46078 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 406-CE, de autoria

do Dep. João Lyra, a fim de dar suporte à Emenda AgJutinativa n° /03,

apresentada ao Substitutivo da Comissão Especial que examina a PEC 41/03 

Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

lr-- .
4'l~';'l1 Eunieio Oliveira - Uder do PMOB

/ - Ct'jl1T)l>/ .
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Valdemar Costa Neto· Lider do
Bloco Parlamentar PUPSl /

Nelson Pellegrino - Líder do PT

Neiva Moreira - L1der do POT

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46079

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 612
ExceJentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 373, a fim de dar

suporte à Emenda AgJutinativa n° 12003, apresentada ao Subs~jtutivo da

Comissão Especial que examinou a P:EC 41103 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

~
/l .4 / -' "'l Eunício Oliveira ~ L1der do PMDB
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Valdemar Costa Neto - Lider do
Bloco Parlamentar PLJPSL



46080 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 438, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de' de 2003.

Valdemar Costa Neto· L1der do
Bloco Parlamentar PUPSL

Nelson Pellegrino - lider do PT

Neiva Moreira - Líder do por

I
! ,

~rf
~--j ~
~o

\
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Eunicio Oliveira - Lidar do PMOB

....~.__._...._---- ._--_....------ -~-



Setembro de 2003 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46081

DESTAQUESJMPLES N° 614
Senhor Presidente,

Requeremos,nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.9 240 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em "j de .3

DESTAQUE SIMPLES

de 2003.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 167 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em '7"") de 6J de 2003.
-'

Dep .
José Carlos Aleluia - PFL



DESTAQUE SIMPLES N° 616
Senhor Presidente.

46082 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Requeremos, nos termos do art. 161, 11. do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 167 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3de 3 de 2003.

José Carlos Aleluia· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 264 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em J de. ~ de 2003.

Dep ~ ~.: Jose Carlos Aleluia· PFL

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



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

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46083

DESTAQUE SIMPLES

de 2003.
.-"

Sala das Sessões, em ~j de

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.2 236 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

~

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
fnterno, destaque para votação da Emenda n.º 226 apresentada à PEC
41J03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3 de S de 2003.

José Carlos Aleluia ~ PFL



46084 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 405 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em j de <j de 2003.

Ronaldo Caiado - PFl d ~ C . ___

~·~·t:·~...~~~c-/ }/
,/ .'; JJ"-

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 134 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3 de de 2003.

Ronaldo Caiado - PFl /;/

-,~~,. -c----,-;--h'c1--.-'..:::::..-,~-c.:=""-" .co- e7f..-;/
/ ..... \./·ül·····/ ..·.... ·······

José Carlos Aleluia - PFl

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46085

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.e 232 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

.., Q
Sala das Sessões, em _} de) de 2003.

Dep .

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 234 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-'7 tC1
Sala das Sessões, em _') de· :J de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL



46086 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 229 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em:S de fj de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente I

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 253 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ) de' de 2003.

Dep p.. José Carlos Aleluia - PFL

. - .- ... _..._--~..._--_...._-_......_-_....__ .._~---_....__....__..._- .



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46087

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente.

de 2003.

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.e 167 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3 de ,

·jp/ti(
Dep ~::: :.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

José Carlos Aleluia· PFL

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.s 161 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ) de 5 de 2003.

José Carlos Aleluia· PFl
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 129 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em J de .5 de 2003.

~ {D José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimentolntemo,

destaque para a Emenda n2 238,apresen~ada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .3 de_ .:3 de 2003.

Deputado ......f.....

. Ant .
-" I ~(ij) iJ{~ OnJo carloSp~~ga'haes Neto -'..~'J .

-------- -- - ----- -- --- --- ------ ---------- ~----------------
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161,n, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n." 001 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3 de de 2003.

José Carlos Aleluia - PFl

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 177 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3de _i

Oep .

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL
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DESTAQUESfMPLES N° 632
Senhor PresidenteJ

Setembro de 2003

de 2003.

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.S! 279 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .3 de j

oep,tg)I.tb...
José Carlos Aleluia· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, ti, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 295 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-?

Sala das Sessões, em J de de 2003.

Jo~é Carlos Aleluia· PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 294, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

,..,
Sala das Sessões, em :J de

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFl

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 300, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

...,
Sala das Sessões, em ~ de_

Deputado .

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL
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DESTAQUE SIMPLES N° 636
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 300, apresentada na Comissão Especial da PEC nll

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em J de 3

Deputado p!:: .
de 2003.

José Carlos Aleluia· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 1/, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda nQ300, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

- ..,
Sala das Sessoes, em .-J

Deputado ":

deuli!i~NJ de 2003. --

João Batista· PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º..3u apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 7 de(;~~de 2003.

DESTAQUE SIMPLES

Mussa Damas· PFL

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 3, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda agtutinatíva.

Sala das Sessões, em
éJ
) de de 2003.

José Carlos Aleluia - PFl
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda n2 111, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões. em !> de .5 de 2003.

Deputado .
v ct J José Carlos Aleluia· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 090 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3de· ':1

Dep .

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

de 2003.

~---_._--
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DESTAQUE SIMPLES N° 642
Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161 ,11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 354 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3de

Dep .

DESTAQUe SIMPLES

Senhor Presidente,

de 2003.

José Carlos Aleluía - PFL

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ0.13, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .=:- de ..."". _..:...:",,.';:~ide 2003.

Deputado ..•..~
João Batista., PFL
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Assim, Liderança do Governo, PT, PMDB, PSDB,
PTB, Pp, PL, PSB, PPS, PDT, PCdoB e PV, votam
'rãd'; PFL, em obstrução; e PRONA, vota '~'.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden 

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem a palavra VExa.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V Exa. tem que abrir o painel.

O Partido Progressista vota ''não''.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - O PFL está em obstrução,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paub Cunha) - O
PL vota 'hão".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Partido Tra
balhista Brasileiro encaminha o voto 'hão".

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PSB vota 'hão", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paub Cunha) - O
PT vota 'hão".

O SR. GERALDO THADEU (PPS - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PPS vota 'rãd',
Sr. Presidente.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden 
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro fazer um registro da ITaior importância. Alguns jor
nais, hoje, noticiaram que o Ministro da Previdência
Social, Ricardo Berzoini, estaria patrocinando um lo
teamento de cargos em seu Ministério. Venho à tribu
na para defender S.Exa., que tem fe~o um importante
trabalho à frente do Ministério da Previdência Social,
com uma géStão transparente e democrática. A trans -
parência e a democracia da administração do Minis

tro Berzoini expressam-se nos seus atos à frente do
Ministério.

Sr. Presidente, VExa. e os Deputados sabem
mu~o bem que o critério para nomeação de dirigentes
do INSS sempre foi o da indicação política, inclusive
com a utilização de quadros externos aos quadros do
Ministério da Previdência Social e do INSS.

No Governo passado, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso determinou um processo seletivo
para preenchimento de vagas nas chamadas agênci
as executivas. O processo não foi, em sua inteireza,
abselVado. O Ministro Ricardo Berzoini, ao assumiro
Ministério, baixou um decreto que regulamenta o pro
cesso e, o mais importante, procura obselVar toda a
sua inteireza.

Quero registrar alguns números. Enquanto o
Governo passado, em 2002, para fazer uma seleção
nacional de 915 candidatos, gastou 981 mil e 700 rea
is, nosso Governo, para fazer uma seleção de 1.265
candidatos, vai gastar a quantia de 1 milhão, 989 mil,
632 reais. É importante destacar que é quase com
50% a mais, centralizando toda a seleção no Distmo
Federal. Se fôssemos gastar os mesmos recursos
gastos no Governo passado, o valor seria de 3 mi
!hões e 700 mil reais. Portanto, estamos fazendo uma
economia de quase 1 milhão e 700 mil reais nesse
processo seletivo. Eao contrário do que andam notici
ando, que o Ministro Ricardo Berzoini vai usar cr~éri

os político-partidários nessas indicações, está sendo
feita uma seleção, todas as etapas têm sistema de
pontuação e estão sendo rigorosamente obselVadas.
Nãotenho nenhuma dúvida deque está sendo aplica
do um cr~ério técnico.

Quero rechaçar essa tentativa de descaracteri
zar o Ministério da Previdência Social e a Diretoria do
INSS, acusando-os de montarem um esquema com
um processo antidemocrático.

Tenho acompanhado o processo de seleção,
porque tenho amizade com funcionários do INSS e
sei que eles estão aplaudindo a decisão da diretoria
colegiada do INSS e do Ministério da Previdência So
dai de desencadear esse procedimento que envolve
hoje 1.200 funcionários daquele órgão. E digo mais:
aqueles que não forem selecionados farão parte de
um quadro de reserva dedirigentes que, futuramente,
poderão preencher essas vagas.

Era este o pronunciamento que queria fazer na
defesa do Ministro Ricardo Berzoiní e da Diretoria co
legiada do INSS. Tenho certeza de que não será o cri
tério político que presidirá esse processo de indica
ção dos novos gerentes regionais, processo que já
vem ocorrendo há mais de 4 meses e que deverá ser

--~. --------~--- ~--~
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concluído proximamente, em 26 de setembro, com a
estrita observância de critérios técnicos de pontua
ção e com normas claramente definidas através de
decreto.

Era este o registro que desejava fazer em defe
sa do Ministro da Previdência. S.Exa., o Ministro Ber
zoini, tem adotado uma·gestão democrática e trans
parente. Sei muttobem que o objetivo do Ministro Ber
zoini no INSS é cada vez mais profissionalizar a má
quina administrativa. Sei também que S.Exa. utiliza
crttérios técnicos para preenchimento de cargos dire
tivos do INSS e do Ministério da Previdência.

O Sr. João Paulo Cunha, Presídente,
deíxa a cadeíra da presídêncía, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncío Olíveíra, 10

Více-Presídente.

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, quero apro
vettar a oportunidade para cumprimentar os milhares
de Prefeitos de todo o Brasil que se encontram em
Brasília, a Capital Federal, participando de mobiliza
ção importante. Muitos desses Prefeitos são do nosso
Estado, o Rio Grande do Sul.

Quero relatar aqui um pouco daquilo que tenho
escutado. Em primeiro lugar, é voz corrente entre os
Prefeitos a forma absolutamente distinta como estão
sendo recebidos aqui pelo nosso Governo, tanto na
primeira marcha COm() agora, em outra marcha extra
ordinária. Os Prefeitos me disseram que quando vi
nham a Brasília encontravam dificuldade extraordiná
ria para manter contato com Ministros e com o Gover
no. Agora são recebidos pelo Governo de forma aten
ciosa e respeitosa. Inúmeros Prefeitos vão aos nos
sos gabinetes cumprimentar o Governo pelas ações
realizadas. Somente em nosso Estado realizamos li
citação para restauração de mais de 1.500 quilôme
tros de estra.dasfederais, algumas delas inauguradas
há 30 anos, sem receber nenhum tipo de reparo. Os
recursos destinados ao Plano Safra, à agricultura fa
miliar, bem como os recursos do microcrédtto come.
çam a chegar aos Municípios. Ontem, as contas sim
plificadas para a população de baixa renda, que nun
ca teve acesso ao sistema financeiro, chegaram ao
número 500 mil. Enfim, eles reconhecemos aVanços
da reforma tributária, que incluem a CIDE e o ITR.

É evidente que há outros pontos a serem discu
tidos, aqui e no Senado Federal. Muitos Prefeitos e

Prefeitas fazem questão de dizer que não entendem
como partidos que até o ano passado estavam no Go
vemo e nessa condição aumentaram a carga tributá
ria do País de 23% para 36% continuem a fazer dis
cursos derragogos, como se os Prefeitos não conhe
cessem a administração pública. O PFL participou di
retamente desse processo que aumentou como nun
ca a carga tributária. Agora, vem à tribuna e faz um
discurso como se os Prefeitos não soubessem o que
é gestão pública, o que é administração pública.

Mais uma vez cumprimento esses Prefeitos e
reafirmo a disposição de diálogo pôr parte do noss:>
Govérnopara que a reforma continue avançando e
que o seu resultado final seja a justiça tributária, que
vai desonerar a comida e o emprego, que vai reativar
a economia, perrrlitindoqúe o emprego volte a existir
e o País volte a crescer. Esse é o compromisso· do
Presidente Luiz Inácio Lula daSilva, traduzido, na re
alidade, na aprovação da proposta de reforma tributá
ria.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. apalavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or 
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiró lugar, cohfirmo pedido da Liderança do meu
partido, atingido o quorum regimental para votação
desta matéria: o PFL orienta tódos os seus Deputa
dos a votarem "sim". Saímos ca obstrução e indica
mos o voto 'Sim".

Sr. Presidente, apresento requerimento à Mesa
solicitando informações ao Sr. Ministro do Planeja
mento sobre a definição das linhas geodésicas que
constituem os limites entre Estados e Municípios para
efeito do Cálculo do recebimento de royaltíes ou com -
pensação financeira pela produção de petróleo e gás
natural na plataforma continental.

Existe em tramitação na Casa, em especial na
Comissão de Desenvolvimento Urbanoe Interior, pro
jeto de autoria do nobre Deputado Gustavo Fruet que
deseja alterar os limites da plataforma continental en
tre Estados e Municípios para fins de recebimento ca
compensação financeira e dos royálties por explora -
ção de gás e petróleo.

Trata -se de projeto extremamente complexo e
sobre o qual ainda temos algumas dúvidas. Já reali
zamos naquela Comissão audiência pública com a
participação de representantes do IBGE. Queremos
conseguir algumas informações, por exemplo, sobre
os procedimentos operacionais utilizados pelo IBGE
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na definição dessas linhas de projeção dos lim~es

territoriais dos Estados e Municípios para efe~o do
cálculo de recebimento de royalties ou compensa 
ção financeira pela produção de petróleo e gás natu
ral em plataforma continental.

Queremos também saber quais os coeficientes
de participação calculados pelo IBGE para efeito da
distribuição de royalties ou compensação financeira
pela produção de gás natural em plataforma conti
nental em relação a cada Estado e Município con
frontante nos ú~imos 5 anos.

Precisamos dessas informações, porque á ex
tremamente necessário deliberar sobre essa matá
ria. O nobre Deputado Gustavo Fruet foi muito feliz
quando trouxe esse tema para debate. Antes de ela
borar o parecer, queremos ouvir os técnicos da
área, principalmente os do IBGE.

Apresento à Mesa este requerimento e peço a
V. Exa. que lhe dê o encaminhamento necessário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Atingido o quorum, declaro encerrada a votação.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Exa. já encerrou a votação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Já
encerrei.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Solicito a V.Exa.
que mude a orientação do PFL no painel, mude para
'sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Anuncio o resu~ado.

Votaram

SIM 32
NÃO 314
ABSTENÇÃO 5
TOTAL: 351

SÃO REJEITADOS OS DESTAQUES SIMPLES,
COM EXCEÇÃO DOS DESTAQUES N°S 310, 110,
46, 105, 102, 375, 398, 312 E 122; REFERENTES
ÀS EMENDAS-CE N°S 101, 169, 204, 233, 241,
279,384,391 e 406, RESPECTIVAMENTE.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 - DEST. SIMPLES
EM GLOBO EXCETO REF. EMEND.101,169, 204,
233,241,279,384,391,406
Início Votação: 10/09/2003 18:52
Fim Votação: 10/09/2003 19:07
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 16:48

Resultado da Votação

Sim: 32
Não: 314
Abstenção: 5
Total da Votação: 351
Art. 17 1
Total Quorum: 352
Obstrução: 15

Orientação

PT - Não
PMDB- Não
PFL- Sim
PSDB- Não
PTB- Não
PP- Não
PUPSL- Não
PSB- Não
PPS- Não
PDT - Não
PCdoB- Não
PRONA- Sim
PV - Não
GOV.- Não

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não

----------- ---- ---_._----_. _._---_ ..._-- .~--~-------_._- - --_._._------- -
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Janete Capiberibe PSB Não
Va~enorGuedes PP Não
Total Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB Não
Ann Pontes PMOB Não
Babá PT Ab~enção

Jader Barbalho PMOB Não
Josué Bengtson PTB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSOB Obstrução
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupérdo Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 7

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMOB Não
Marinha Raupp PMOB Não
Total Rondonia : 4

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMOB 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: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Obstrução
Homero Barreto PTB Não

Maurício Rabelo PL PUPSL Não
OS\taldo Reis PMOB Não
Pastor Amarildo PSB Não
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Or. Ribamar Alves PSB Não
Eliseu Moura PP Não
Gastão Vieira PMOB Não
Nei\ta Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro No\tais PMOB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago POT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 13

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PSOB Não
Ariosto Holanda PSOB Não
Arnon Bezerra PSOB Não
Bismarck Maia PSOB Não
Gonzaga Mota PSOB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
Léo Alcân1ara PSOB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSOB Não
Mauro Benevides PMOB Não
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PSOB Não
Vicente Arruda PSOB Não
Zé Gerardo PMOB Não
Total Ceará : 19

PIAuí
Átila Lira PSOB Não
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Moraes Souza PMOB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 5
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RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bêzerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Múcio Sá PTB Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Le~ão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezêrra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Marros de Jesus PL PUPSL Não
Miguel Arraes PSB Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Raul Jungmann PPS Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Freire PPS Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Benedito de Lira PP Não
Total Alagoas: 1

SERGIPE
Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe : 5

BAHIA

Alice PortugaI PCdoB Não
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Fábio Souto PFL Obstrução
Félix Mendonça PTB Sim
Guilherme Menezes PT Não

Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Não
Mifton Barbosa PFL Obstrução
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Não
Severiano Alves PDT Não
Waltêr Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 29

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Fêrnando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Abstenção
Gilmar Machado PT Não
Ibrahim Abj-Ackel PP Não
Isaías Silvestre PSB Não

~~~-------~-- -----~~~-~-
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Ivo José PT Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PT8 Não
José Sanlana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Abstenção
Lael Varella PFL Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reina.ldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Junior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Nardo Rodrigues PSDB Não
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrt.Js Ananias PT Não
Paulo Delg3do PT Não
Rafael GUerra PSDB Não
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Rorrel Anizio PP Não
Rortel1 Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMD8 Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDS Não
Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMD8 Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 6

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
Carlos Nader PFL Obstrução
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 PTS Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes S.Part. Não
FranciscoDornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
Jorge Bitt8.r PT Não
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Não
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
COIaud Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dirras Ramalho PPS Não
Durval Orlato PT Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
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Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela Duarte PT Não
Milton Monti PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Roberto Gouveia PT Não
Robson Tuma PFL Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Vicente Cascione PTB Não
Walter Feldman PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Maninha PT Não

------------------ -- ---- -----

Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Abstenção
Murilo Zau~h PFL Obstrução
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Não
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Abstenção
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Dra. Clair PT Não
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não

--- .~~-~-~--------------------.--------
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Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Não
Total Paraná: 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PM08 Não
Carl~o Merss PT Não
Edison Andrino PM08 Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PP Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMOB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSOB Não
Vignatti PT Não
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

AdãoPretto PT Não
Alceu Collares POT Sim
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Eliseu Padilha PMDB Sim
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appio PP Sim

Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
Kelly Moraes PT8 Não

Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mmon Cardias PT8 Não
Nelson Proença PPS Não
Pastor Reinaldo PT8 Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Veda Crusius PS08 Não
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR.. PRESIDENTE (InocêncioOliveira)- Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei ''não':

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or 
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL,
na úkima votação, para resguardar seus Parlamenta
res, estava em obstrução.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - 8A. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas úkimas
votações votei conforme orientação do meu partida

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Estão prejudicadas, após esta votação, todas as
emendas aglutinativas cujos textos já se assentam
em emendas objeto dos destaques ora reje~ados

(Emendas Aglutinativas nOs 1 a 48).
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EMENDA AGLUTINATIVA

A partir da fusão das emendas de n2i 133-CE, 391-CE, 399
CE e 40G-CE, dê-se ao inciso I, e suas alíneas b e c e aos incisos
li, 111 e IV do novo art. 90 do ADCT da Constituição Federal,
acrescentado pelo art. 3° da PEC nO 41, de 2003, a seguinte
redação:

li Art. 90. (.... )

I - serão mantidos os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros
autorizados por convênio, nos termos da Lei Complementar n.o 24,
de 07 de janeiro de 1975, e os autorizados por lei estadual ou
distrital, destinados ao fomento industrial, agropecuário, rodoviário,
habitacional e aqueles vinculados à estrutura portuária, à cultura, ao
esporte e a programas sociais, concedidos inclusive em caráter
individual, até promulgação desta Emenda, ainda sob condição e
por prazo certo, observado o seguinte:

(.... )

b) os demais beneficios ou incentivos autorizados por convênio,
nos termos da Lei' Complementar n.o 24, de 07 de janeiro de
1975, serão mantidos pelo prazo máximo de 12 anos, contados
a partir do primeiro ano subseqüente à data da sanção da Lei
Complementar destinada a regular a matéria;

c) os autorizados por meio de lei estadual, destinados ao fomento
industrial, agropecuário, rodoviário, habitacional e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura, ao esporte e a
programas sociais, não poderão ser prorrogados e terão seus
prazos de fruição mantidos de acordo com o ato concessório,
não podendo ultrapassar o prazo de 12 (doze) anos, contados do
primeiro ano subseqüente ao da sanção da Lei Complementar
destinada a regular a matéria;

~-------~--~------~-----
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11 - para efeito de aplicação do disposto no art 155, parágrafo 2°,
inciso IV, alínea "b", da Constituição Federal, para vigência nos
quatro primeiros exercícios da exigência do imposto na forma dada
por esta Emenda, as atiquotas de referência deverão ser fixadas de
forma a manter o equilíbrio com o sistema de partilha da~ alíquotas
interestaduais vigentes na data da promulgação desta Emenda, e
serão reduzidas, a partir do quinto ano da aprovação da Lei
Complementar que tratará a matéria, a cada ano, de zero virgula
setenta e cinco ponto percentual, no caso da maior alíquota, até
que se estabeleça uma alíquota de referência de seis por cento, e
de meio ponto percentual ou fração, no caso da menor alíquota, até
que se estabeleça uma alíquota de referência de quatro por cento

111 - fica vedada, a partir da promulgação da presente Emenda, a
concessão ou prorrogação de incentivos ou beneficios fiscais ou
financeiros relativamente ao imposto de que trata o art. 155, 11, da
ConstituiÇão, exceto a prorrogação, até a vigência da lei
complementar referida no inciso I, de incentivos ou beneficios
fiscais concedidos para atendimento das disposições do art. 146,111,
d, da Constituição, e a concessão ou prorrogação por convênio, nos
termos da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975,

considerando-se extintos, na data da promulgação da presente
Emenda, quaisquer outros incentivos e benefícios fiscais ou
financeiros concedidos a partir da data da promulgação desta
Emenda;

IV - a lei complementar prevista art. 155, § 2°, XII, disporá sobre o
regime de transição referido neste artigo, podendo criar fundos ou
outros mecanismo necessários à sua consecução, e, observando o

- .
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que determinam os incisos I a 111, a vigência dos incentivos e
benefícios fiscais ou financeiros e a aplicabilidade das regras em
vigor à época das respectivas concessões;

(.... ) (AC)

( ••• \ li

Sala das Sessões, em de de 2003.

<---__ JOSÉ CARLOS EUAS
E - UDER DO PTS

MANATO
VICE - LlDER DO PDT

A)
q;;~;:.~"

,ROSE DE FREITAS
V,{CE - LlDER DO PSDB
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IEmendas Aglutinas: n° 294 e n° 300.

Art. l°. Dê-se ao art. 159 da Constituição Federal, constante do art. l° da PEC nO 41
de 2003, aseguinte redação:

"..Art. 159 .
111 - Caberão aos Estados e ao Distrito Federal 25% do total dos recursos

arrecadados pela contribuição de que trata o § 4° do art. 177, para serem aplicados em
ampliação, recuperação e manutenção de suas infra-estruturas de transporte.

IV - Cabe aos Municípios 10% do total dos recursos arrecadados pela contribuição
de que trata o § 4° do art. 177, a serem divididos pelos mesmos critérios do Fundo de
Participação dos Municípios.

....................... "' .
§ 5° Os recursos referentes ao inciso III do caput serão divididos da seguinte fonna:
I - 40% proporcionalmente à extensão da malha viária federal e estadual

pavimentada existente em cada Estado e no Distrito Federal;
II - 30% proporcionalmente ao efetivo consumo, em cada Estado e no Distrito

Federal, dos combustíveis a que a CIDE se aplica;
IH - 20% proporcionalmente à população;
IV - 10% distribuídos lineannente entre os Estados e o Distrito Federal. (NR)"

Justificativa

As emendas em questão visam a fortalecer as receitas estaduais, tocando em ponto
fundamental ao desenvolvimento do pais: o desenvolvimento da infra-estrutura de
transportes.

t?
Sala das Sessões, J de

nep. J05 ~;,:f Líder do PFL

de 2003.
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Emenda Aglutinativa :

IEmendas objeto da fusão: 357 e 064 todas apresentadas pemnte a Comissão Especial.

Suprima-se o art. 76 do ADCT e acrescente: o art. 94 DO ADCT, com li seguinte:
redação:

"Art 94. Ficam desvinculados de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 2007, vinte por cento da
arrecadação dos Estados.

Parágrafo único. Define-se como arrecadação, para fins do cap~ aquela proveniente de impostos e das
transferências defmidas no art. 159, I, a da CoDStituiçãoFederal."

Justificativa

A vinculação de receitas, conforme estabelece o texto da Constituição Federal, foi fruto do trabalho
legislativo a partir da Constituinte. Seu objetivo foi garantir determinado volwne de recursos ptíblic:os para o
suprimento de serviços públicos vistos como essenciais (saúde e educação). A PEC nO 41. agora, desmcnla
de órgão, fundo ou despesa 20% da arrecadação da União até o ano de 2007. Na mesma linha, esta emenda
visa a desvincular a arrecadação dos Estados.

Não obstante a desvinculação de receitas orçamentárias possa ser vista como desproteção a tais
serviços públicos, deve ser ressaltado que tanto a proposta original da PEC n° 41, quanto esta emenda, estão
formuladas sob a concepção da temporariedade e da limitaÇão, pois aplicam-se a apenas 20% dos :n::cUl1iOS c
até o ano de 2007. Além disso, a desvinculação não impede que o administrador continue a investir em
setores sociais o mesmo volume de recursos, ou até mais - tudo dependerá do juízo de oportunidade e
conveniência do governo estadual sobre a questão.

Em outro paIo, a desvinculação dá ao Governo Federal um "cheque em branco", em que a atividade
administrativa não pode se assemelhar à privada, pois retira verbas da saúde, educação, saneamento básico,
segurança, entre outras áreas, deixando a cargo exclusivo do Presidente a alocação de recursos obtidos com o
sacrificio dos contribuintes. . .

Estranho é O Presidente da República, que CODStlUiu sua campanha eleitoral estribado em propostas
sociais diversas, "desvie" parcela correspondente a mais de RS 80 billiõcs do que a União am:cada em
impostos e contribuições livres de compromissos como investir 18% da receita federal em educação.

Um exemplo claro do que pode vir a acontecer é o que vêm acontecendo com a COFINS, que em
2002 arrecadou R$ 5 I bilhões e é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, podem ser
desviados, sem o menor problema, através de mecanismos como a DRU para se pagar os impagáveis juros da
dívida pública.
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Os maiores prejudicados seriam setores que já detêm participação quase que insignificante da fatia
provinda. de tributos, tais como a área de ciência e tecnologia, transportes, meio ambiente, que poderiam.
sofrer com a falta de verbas para a mínima proteção Constitucional devida.

MACHADO
PFL

Emenda Aglutinativa

!Emendas Aglutinadas: nO 3 e n° 111.

Art. 1°. Dê-se ao art. 239 da Constituição Federal a seguinte redação:

"Art. 239 III ••••••••••••••• ~ , .

§ 5° A contribuição a que se refere este artigo não poderá ser exigida de Estados,
Distrito Federal e Municípios bem como de suas respectivas autarquias e fundações
públicas. (NR)"

Justificativa

As duas emendas em tela pretendem fortalecer a federação, assegurando a
autonomia dos entes federados. A emenda nO 3 é bastante mais ampla, abraçando de fonna
integral a defesa da federação. Não obstante. a emenda n° 111 procura ser mais específica
neste quesito, ao proteger, ao menos em referência ao PASEP, os entes federados da fúria
arrecadatória da União.
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Dessa forma, apresentamos essa emenda aglutinativa por estar acorde com o
princípio fundamental da emenda nO 3 e consubstanciada objetivamente nas disposições da
emenda n° 111.

Sala das Sessões, ..3 de

Emenda Aglutinativa

de 2003.

José Carlos Aleluía
Líder do PFL

IEmendas objeto da fusão: 161 e 129 todas aprGSCJluadas perante a Comissão Especial.

Art. l° Suprimam-se a alínea "d", VI, § r, e o inciso n, § 4°, ambos do An. 155 da Constituição Federal,
alterados pelo Art. 1° da PECo
Art. 2° Suprima-se a referência à alínea "d" na atual alínea "c", VI, § 'r, do Art. 155 da Constituição Federal,
alterado pelo Art. I° da PECo
Art. 3° remunerem-se as atuais alíneas "e" e "r', VI, § r, do Art. 155 da Constituição Federal, alteradas pelo
Art. l° da PECo
Art. 4° Revogue-se a alínea .tb", X, § r do Art. 155 da Constituição Federal

Justificativa

A PEC n° 41 de 2003 traz como regras gerais para o ICMS, em operações interestaduais, a divisão da
receita entre os estados de origem e de destino - levando-se em conta, nesta divisão, as alíquotas internas e
interestaduais. Não obstante essas regras gerais, a PEC também tra:z; exceções expressas, especificamente em
relação a energia elétrica, petróleo e derivados dele. Essas exceções privilegiam os estados consumidores,
pois seria deles o direito sobre a arrecadação do imposto, sem caber nado ao Estado de origem.

A emenda ora apresentada objetiva acabar com as exceções no ICMS, submetendo todos os produtos
à mesma regra geral. independentemente da natureza do produto.

o princípio do destino, conforme levantado nas discussões sobre a refonna tributária, teria como
vantagens elidir a guerra fiscal - o que permite que a localização das empresas venha a ser pautada
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exclusivamente por critérios de eficiência econômica., sem a interferência de elementos fiscais, induzindo a
ampliação da competitividade do parque produtivo nacional, em paralelo com fim das distorções nas finanças
públicas estaduais c com os efeitos negativos sobre a concorrência que a guelT8 fiscal produz. Além disso,
argumenta-se que a unificação pelo princípio do destino permitiria a harmonização da legislação tributária
nacional à internacional e ainda favorecia os estados mais pobres. Estes argumentos, contudo, precisam ser
mais precisamente analisados.

Em relação às .vantagens do princípio do destino para o fim da guem fiscal e também para a
harmonização da legislação brasileira à realidade internacional, deve se enfatizar o ponto de que não é o
principio do destino que traz esses efeitos, mas sim a uniformização da cobrança do ICMS em todo o
território nacional. Não faz sentido imaginar que a cobrança do ICMS iria desincentivar a produção em uma
região especifica., pois em qualquer local do território nacional as alíquotas do imposto seriam as mesmas, em
outras palavras, com a homogeneízação da cobrança do ICMS, os produtos chegariam ao cops~dor fiDal

~re com a mesma carga tributária derivada do ICMS. Com uniformização das alíquotas também torna-se
possível a desoneração das ·exportações e pode-se gravar na mesma intensidade a mercadoria importada e
aquela produzida internamente. Além disso, a uniformização, independentemente do princípio utilizado,
encerra. a guena fiscal, pois não permite aos estados a criação de tratamento privilegiado (a PEC proíbe
mesmo a criação de: nonna autônoma cswiua!).

É fato que o princípio de destino implica a redistribuição regional das reccitas fiscais, coustituindo-se
um elemento significativo no combate às disparidades e aos desequihbrios regionais, observados
especialmente entre as áreas meridionais c setentrionais do País. A redistribuição regional de renda é um
argumento sólido quando o princípio de destino é generalizado. Quando, contudo, conforme a proposta da
PEC, o princípio é panicularizado (aplicando-se apenas a energia elétrica e petróleo) acarreta-se um ônus
específico e particularizado a alguns Estados, sem a compensação por meio de atividades de outros setores.
Por exemplo, as grandes hidrelétricas de Tucu.rW. do São Francisco.e li futm"a hidrelétrica de Belo Monte.
bem como apóio petroquímico de Camaçari rião estio localizados em áreas relativamente privilegiadas. De
se mencionar que a região Norte do Brasil, ainda bastante inexplorada e pobre, é a fronteira dc expansão de
energia elétrica de origem hidráulica e também apresenta importantes perspectivas para a produção de
petróleo.

Por relevante, cabe destacar que a cobrança de impostos tem como contrapartida a ação do Estado,
que, em muitos casos, é o responsável pela criação e manutenção da infra-estmtura econômica que permite a
realização da produção. Assim, negar ao Estado de origem recursos tnbutários é também, em boa medida.
inviabilizar a infra·cstrutura econômica que pennite o bom desempenho da economia nestas localidades.

A emenda, assim, não esposa a postura radical do princípio da origem ou do destino. Ela pretende
apenas que seja mantida da regra geral do ICMS: a divisão da arrecadação do ICMS entte os estados de
origem e de destino.

Essa posição intermediária coloca-se como uma postura de conciliação. Não pretende fugir ao
espírito da reforma, mas sim fortalecê-la., e também. procura dividir os ganhos tributários das importantes
indústrias de petróleo e energia eiétrica entre todos os entes da federação. Além disso, wna regra geral facilita
a cobrança e o conhecimento das regras pelo contribuintes.

Um ponto bastante importante é também a necessidade de se honrar a oportunidade da reforma. Não
faz sentido criar uma estrutura ainda cheia de exceções. A adoção da regra geral para todas as mercadorias dá
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ao mercado uma sinalização importante: o compromisso do governo em desburocratizar o sistema tributário.
Por ftm, deve ser dito do próprio corpo da emenda. O Art. 10 suprime da Pec as exceções ao princípio geral do
ICMS. Os Art. 2° e 3° faz adequações de redação em virtude ds mudanças realizadas. E o Art. 4° revoga
dispositivo constitucional que confli~com regra geral presente na emenda.

Sala das Sessões. 3 de .:J de 2003.

b ~td~~. n-' .. _. .. .. - - - !"tJt.o-
-' ........... ,

José Carlos Aleluía
Líder do PFL

Emenda Aglutinativa

IEmendas objeto da fusão: 240 e 167 todas apresentadas perante a Comíssão Especial.

Dê-se ao art. ISO, §§ 60 e 80 a seguinte redação:

"Art. 150 .
.............. , I ~ If .

§ 60 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enwneradas ou o correspondente tributo ou contribuição.
ressalvado o disposto no art. 155, § 2°. VII e XII. alínea "f'
...... ................ ................................................................. 0/0 .

§8°. É vedada a cobrança de contribuições sociais sobre a receita ou faturamento da União.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive das Autarquias e Fundações
instituídas e mantidas pelo poder público."

----~~-,,-- ~~-----~.._--- --~ --~--------~-
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Sugere que no art. 150 seja acrescentado no final do § 6°, da PEC 41/2003, a
seguinte expressão: ".... ressalvado o disposto no art. 155, § 2°, VII e XII, Uf''', pois neste
dispositivo está prevista a vedação da concessão de quaisquer incentivos e beneficios do
ICMS, exceto às micro e pequenas empresas.

Por outro lado, a aglutinação promove a extensão da imunidade recíproca às
contribuições sociais sobre receita e faturamento. A imunidade recíproca não pode ser uma
peculiaridade do regíme dos impostos. É, antes, um importante princípio que deve ser
obedecido pelas exações tributárias em geral, uma verdadeira -cristalização do princípio
federativo e reflexo da organização equilibrada da República Federativa do Brasil em
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ocorre que a tributação da União, outrora
fundada primordialmente em impostos, tem mostrado uma tendência inegável a se apoiar
nas contribuições sociais, responsáveis por um percentual cada vez mais significativo da

arrecadação federal. É fundamental, pois, que as limitações do poder de tributar sejam
adaptadas às contribuições soci.ais. Daí ser fundamental que a imunidade recíproca se
estenda às contribuições sociais na foma proposta.

Trata-se de pleito unânime do Fórum de Secretários de Fazenda, representando seus
respectivos Estados, acordado em reunião realizada em Brasília, em 10 de junho de 2003.

Sala das Sessões, .3 de

Líder do PPL

Emenda Aglutinativa 1

de 2003.

IEmendas objeto da fusão: 232 e 234 todas apresentadas perante a Comissão Especial.
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seguinte redação:
Dê-se ao art. ISS, §2°, VI, "g", IX, "c", "d", "e", "f', "g" e "h" a

"Art. ISS .

§2° ..

VI- .

g - relativamente à prestaÇão do serviço de transporte, somente será interestadual aquela vinculada a
mercadorias, bens, valores, semoventes e pessoas cuja contratação preveja como destino fisico a unidade da
f'.... ,.a__~ ...... ...;;.&'.-..__...-. ..I"'''••Al.ft __ ..IA. 1l."!IA. ; .. ; ....;_t'I '-11 __~..".:II,..:.i1"\

, so1)re transporte seja devido na prestação de serviço relativa à circulação fisica da mercadoria. ou seja. resolve
a questão das contrataÇões triangulares de transporte em que uma empresa transportadora no Estado "A"
contrata um serviço e subcontra1a outra transportadora situada em outro Estado para fazê-lo. Neste caso, nos
termos desta Emenda. só será devido o imposto Da prestação que efetivamente realizou o aansporte fisico da
mercadoria.

Tratam-se de pleito unáIlime do Fórum de Secretários da Fazenda, representando seus respectivos
Estados, acordado em reunião realizada em Brasília, em 10 de junho de 2003.

Sala das Sessões, ') de de 2003.

Também visa compatibilizar a vertente dos serviços de transporte com a regra adotada no inciso VI,
"f' do § 2° do art 155, na redação da PEC 41/03. Objetiva, tal qual a regra citada, estabelecer que o ICMS
so"Die rransporte seja devido na prestaÇão de serviço relativa à circulação física da mercadoria. ou seja. resolve
a questão das contrataÇões triangulares de transporte em que uma empresa transportadora no Estado "A"
contrata um serviço e subcontra1a outra 1:rlmSponadora situada em outro Estado para fazê-lo. Neste caso. nos
termos desta Emenda, só será devido o imposto na prestação que efetivamente realizou o r.rcm.spone fisico da
mercadoria.

de 2003.Sala das Sessões,

Tratam-se de pleito unânime do Fómm de Secretários da Fazenda, representando seus respectivos
Estados, acordado em reunião realizada em Brasília, em 10 de junho de 2003.

5

~~~~----~--~~- ~~~ ~~-~ ~~--- ~----~ -~~---
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IEmendas objeto da fusão: 229, 253 e 167 todas apresentadas perante a Comissão Especial.

Dê-se ao art. 155, § 2°, VIII, 'a'~ 'b', 'c' e ao inciso XII, "g, a
seguinte redação:

"Art. 155 .
................................................................................It.lIr l'••••• "' ••

§ 2° .
VIII - compete ao órgào colegiado de que trata o inciso XII, "g", além das atribuições estabelecidas em lei
complementar:
a) editar regulamentação única, segundo decisão de maioria mínima de três quintos de seus membros, sendo
vedada a adoção de norma autônoma estadual;
b) conceder anistia e remissão;
c) dispor sobre as condições gerais para a concessão de parcelamento de débitos fiscais, transação e
moratória.

Xli .

g} dispor sobre o órgão colegiado integrado por representantes de cada Estado e do Distrito Federal,
especialmente sobre sua natureza jurídica, competência, organização, manutenção e seu funcionamento."

Justificativa

Pretende esta emenda suprir omissões do projeto original quanto aos institutos da anistia, da
remissâo, do parcelamento de débitos fiscais, da transação e da moratória, também aplicáveis ao ICMS, sem
contudo alterar o proposição original contida no referido inciso VIII.

Tendo em.vista que o disposto no inciso VII do mesmo parágrafo 2, que proíbe a concessão de
beneficios fiscais em relação ao imposto, os mencionados institutos não poderiam ser utilizados.

Ocorre, entretanto, que são· impre~cindí~eispara uma boa administração tributária. Os débitos de
valor irrisório devem ser remitidos, posto que o custo de manutençào desses registro em cadastros de dívida
ativa, bem como o de sua cobrança, por vezes, sào muito superiores ao valor qucpodcrá ser reçebido. Por
outro lado. calamidades públicas e desastres naturais, em algumas ocasiões, exigem que o pagamento de
tributos seja postergado ou mesmo perdoado, sob pena de aumentar o sofrimento da população e dificultar o
retomo à normalidade. Tudo em favor da eficiência e eficácia da adminstração.

Por outo lado, dentro do espírito da reforma tributária, é importante que haja uniformização na sua
aplicação, razão que nos faz propor que a concessão de anistia e remissão seja de competência do órgão
colegiado, bem como o estabelecimento de condições gerais gerais para a concessão de parcelamento de
débitos, tnwiat;io e moratória, o que guante a UlÚformidadc da l'egIa5 do ICMS. Caso assim Dio aeja, a
concessão desuniforme e isolada desses beneficios pelos Estados poderá fomentar o renascimento da
famigerada guerra fiscal.
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Foram então acrescentadas ao "caput" do inciso vm do § 2° do art. ISS na redação dada pela PEC
nQ 4I12003 e com algumas modificações. três alíneas.

o "caput" do inciso passará então a dispor sobre as competências do órgão colegiado de que trata o
inciso XII. g.

A alínea "a", basicamente. repete a antiga redação da PEC, já considerando a emenda saneadora n° 1,
do ilustre relator Deputado Osmar Senaggio, que estabelece quorum de três quintos dos votos para a tomada
de delíberaçào pelo órgão colegiado.

A alínea ub" trata da concessão da anistia e da remissão e a alínea "c" dispões sobre a concessão de
parcelamento de débitos, transação e moratória.

A PEC propõe de fonna coneta que seja a lei complementar disciplinadora do imposto quem deva
também "dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão colegiado integrado por representaute de
cada Estado e do Distrito federal"

Numa federação como a brasileira o fundamento básico do sistema jurídico, aquele em que se baseia
e encontra apoio o resto da nonnativa e que configura o ordenamento tributário em particular, deveria
encontrar na lei complementar ,toda sua base , pois, somente reservando a ela tal fundamento o sistema
garante a primazia da vontade do povo representado no Congresso Nacional. A lei complementar cria de
alguma forma , quando "intercala" a Constiwição Federal com outras leis, uma espécie de "elo". A sua
atuação tem com objetivo também, excluir a possibilidade de que certas matérias sejam nonnattzadas de
fonoa distinta daquela indicada. É importante ressaltarmos a força que tem a lei complementar para a
estabilidade do sistema federativo e a segurançajuridica dos contribuintes.

Ocorre que sendo este órgão uma das mais importantes criações desta Emenda torna-se necessário
que tal tipo de lei preveja além da sua competência qual a sua natureza juridica, como ele será organizado e
como será feita a sua manutenção.

Finalmente, vale destacar que trata-se de pleito unânime do Fórum de Secretários de Fazenda,
representando seus respectivos Estados, acordado em reunião realizada em Brasília, em 10 de junho de 2003.

Sala das Sessões, 3 de

~"'''''<T~arlos Aleluia
iderdo PFL

Emenda Aglutinativa

de 2003.

IEmendas objeto da fusão: 001 e 177 todas apresentadas perante a Comissão Especial.

Dê-se ao art.159, !, da Constituição, alterado pelo art. 10 da PEC, a seguinte
redação:

,----,- ----,------~~~ -----"----,---- "-----"----"
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""Art. 159 .
I - do produto da arrecadação de todos os seus impostos, da contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, e das
contribuições amparadas no art. 195, I, b e c, e IV, trinta por cento na seguinte'forma:
a) treze inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) quatorze inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Panicipação dos .Municipios;
c) dois por cento, para aplicação Oll programas .de financiamemo ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições fmanceiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos
destinados à região, na fonna que ã. lei estabelecer;"

Jusdficativa

Estados e Municípios são prejudicados, enquanto a União aumenta sua receita disponível. Para se ter
uma idéia do descaso federal com as arrecadações do IPI e IR, basta lembrar que quando se iniciou a vigência
da atual Constituição a soma dessas receitas representava 65% dos tributos federais, e hoje representa apenas
45%.

Alguns fatores que concorrem· para reduzir a participação relativa dos Estados e Municípios na
receita federal pode ser facilmente compreendida, se atentarmos para algumas nonnas tributárias posteriores a
1988. Assim:

a) O Finsocial, contribuição sobre o consumo, foi criada em 1982 com a alíquota de 0.5%. A Cofins,
que a substituiu, foi instituída, em 1992, com a alíquota de 2%, e, hoje, sua alíquota atinge 3%.

b) A Contribuição Social sobre o Lucr-oLíquido foi criada em 1988, com a alíquota de 8%; hoje. sua
alíquota ede 9%.

c) A tributação sobre movimentação Manceim foi exigida, primeiramente, em 1993. através da
alíquota de 0,25%. Hoje, a alíquota da CPMF atinge 0,38%.

d) A CIDE - Combustíveis foi criada em dezembro de 2001, e já em 2002 arrecadou a bela quantia
de R$ 7,5 bilhões.

Para resolver essa situação, que tanto prejudica Estados e Municípios, propomos aqui uma solução
que consiste em reduzir os percentuais de participação estadual e municipal na receita da União c, ao mesmo
tempo, em alargar a base de cálculo dos Fundos Constitucionais. Serão incluídos na panilha todos os·
impostos federais, a CIDE - Combustíveis, a Cofins. a CPMF e a Couttibuição Social sobre o Lucro Liquido.

Desta maneira. estamos certos de que a União não será tentada a continuar elevando a receita de suas
contribuições não partilhadas ~ ou criando nOvas - e a negligenciar a at1'eCadação dos impostos entregue, em
parte, a Estados e Municípios.

Sala das Sessões, 5 de de 2003.
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Setembro de 2003

I Emendas objeto da fusão: 294 e 300 todas apresentadas perante a Comissão Especial.

Art. l°. Dê-se ao art. 159 da Constituição Federal, constante do art. 1° da PEC n° 41
de 2003, a seguinte redação:

"Art. 159 .,............................•............................................"' .
lU - Caberão aos Estados e ao Distrito Federal 25% do total dos recursos

arrecadados pela contribuição de que trata o § 4° do art. 177, para serem aplicados em
ampliação, recuperação e manutenção de suas infra-estruturas de transporte.

IV - Cabe aos Municípios 10% do total dos recursos arrecadados pela contribuição
de que trata o § 4° do art. 177, a serem divididos pelos mesmos critérios do Fundo de
Participação dos Municípios.

.........................................................................................................................• •••••••••• • •• IiI ....

§ 5° Os recursos referentes ao inciso IH do caput serão divididos da seguinte fonna:
I - 40% proporcionalmente à extensão da malha viária federal e estadual

pavimentada existente !o'ml cada Estado e no Distrito Federal;
II - 30% proporcionalmente ao efetivo consumo, em cada Estado e no Distrito

Federal, dos combustíveis a que a CIDE se aplica;
III - 20% proporcionalmente à população;
IV - 10% distribuídos -lineannente entre os Estados e o Distrito Federal. (NR)"

Justificativa

As emendas em questão visam a fortalecer as receitas estaduais, tocando em ponto
fundamental ao desenvolvimento do país: o desenvolvimento da infra-estrutura de
transportes.

Sala das Sessões, 3 de de 2003.

José Carlos Aleluia
r íder do PFL
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!Emendas objeto da fusão: 354 e 090 todas apresentadas perante a Comissão Especial. J

Acrescente-se à PEC nO 41, de 2003, o seguinte art. 7°, renumenmdo-se os artigos seguintes e dando

se ao art. 76 do Ato das Disposições·Constitucionais Transitórias, a seguinte redação:

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 2007, vinte por cento da
arrecadação da União, dos Estados e dos Municípios, de impostos. CODtIibuiçõcs sociais e de intervenção ElO

domíJÚO econômico, já instituídos ou que vierem li ser criados no referido período, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais.

Art. 7°. Por quatro anos, a contar da publicação desta Emenda Constitucional, o governo federal não
procederá à elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos."

Justificativa

As Emendas Aglutinativas ora propostas, visam aumentar a austeridade
fiscal, bem como a transparência do atual Governo com as Finanças Públicas.

Sala das Sessões, 3 de de 2003.

r:::~:SA~~t
Líder do PFL

EMENDA AGLUTINATlVA

IEmendas objeto da fusão: n° 236 e n° 226.

Art. 10 Acrescente-se ao artigo 152, o artigo 152-A com a seguinte redação:
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"Art. 152 .
Art. 152-A. É vedado aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da competência
prevista no artigo 155, inciso lI, e § 2°, inciso XI dispor sobre matéria não relacionada na
lei complementar de que trata o inciso XII ou da Resolução de que trata o inciso IV, ambos
do § 2° do art. 155 ou, ainda que relacionadas, possuam conteúdo ou fonna diferentes
daquelas nelas constantes." (NR)

Justificação

As emendas aglutinativas visam a fortalecer a competência da União ao poder de
tributar. Define com toda a clareza necessária à correta compreensão pelos intérpretes, a
vedação aos Estados para legislar sobre matérias que não estejam explicitamente incluídas
na lei complementar. Caracteriza a infração à legislação única do ICMS, a fim de que
prevaleça a uniformidade.

Trata-se de uma forma de garantir que um dos objetivos mais propaládos desta
Reforma Tributária se realize, a saber, a uniformização da legislação tributária. A
experiência acumulada com o trato do ICMS no CONFAZ mostra que à medida em que se
uniformiza a legislação por uma determinação nacional, tendem a surgir formas novas de
exoneração e beneficios. Se a lei complementar não tiver poderes para limitar as regras que
podem ser criadas pelos Estados, certamente o imposto terá normas locais que apenas
vagamente se assemelham ao conteúdo uniforme prescrito.

o presente dispositivo pretende impedir que os Estados legislem unilateralmente
sobre matérias que não estejam relacionadas na lei complementar, para fazer prevalecer a
unifonnidade das disposições jurídicas, almejada pela refonna.

Trata-se de pleito unânime do Forum de Secretários de Fazenda, representando seus
respectivos Estados, acordado em reunião realizada em Brasília, em 10 de junho de 2003.

Sala das sessões,],de :5 de 2003.

Emenda Aglutinativa :

I Emendas objeto da fusão: 295 e 279 todas apresentadas perante a C01D1ssão Especial.
..=:1

Dê-se à alínea "dt> do inciso I do art. 159 da Constituição, introduzida pelo
art. l° daPEC, a seguinte redação:

._---------- -_._-----~_.. ----- - _.~-_._._-----_.~~~ ..._--~-_ ..-~- -_ ..--- -~----._-
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de 2003.

d) três por cento aos Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centto-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, para
aplicação em programas de desenyolvimento regional, repassados a titulo de transferência de capital, segundo
a proporcionalidade relativa adotada na disttibui.<;ão da, ~una... \u<h~\ nae!mea ·'a". '{\~... temv3l1. Q& Lei.
Complementar"

Justificativa

A redação da alínea "cl" foi elaborada de forma propositalmente vaga, quanto à
destinação e aos beneficiários dos recursos, e determina que sejam administrados pela
União. Acontece que a inclusão da alínea teve por objetivo comQensar os Estados menos
desenvolvidos por não ter sido introduzida a tributação no destino, no caso do ICMS. É
natural, portanto, que os recursos da alínea "d" fiquem. com os Estados do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, ainda que com destinação específica e aplicação regulamentada em lei
complementar.

Ademais, O Governo Lula assumiu a Presidência com uma proposta de
Desenvolvimento Regional Sustentável, objetivando equacionar a herança de desigualdades
que sempre caracterizou a realidade espacial do País, mas ao que se vê, é exatamente o
oposto, já que de acordo com o Projeto de Reforma Tributária, são repassados tão-somente
2% da receita dos Impostos de Renda e Imposto sobre PrQdutQ~ lndustriati:z.ados 1j)ílta a
redução sistemática das desigualdades regionais.

Ora, se o objetivo do Governo é implementar uma política que vise construir uma
base que transfonnará as Regiões do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e o Estado do Espírito
'5anto em sinal de eficiência e competitividade, o pífio investimento que se promove
anualmente nessas regiões se perde diante do vasto território abrangido pelo Fundo
Constitucional.

A Proposta das Emendas Aglutinativas é, portanto, o aumentar-se o percentual
proposto pelo Relatorl de 2% para 3%, que não é o ideal, mas é mais benéfico do que o
constante do Substituto.

Sala das Sessões, ~ de -3

~
i~~

é los Aleluia
erdoPFL
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EMENDA AGLUTINATIVA

Setembro de 2003

IEmendas objeto da fusão: n° 167 e n° 264.

Art. 10 Dê-se ao § 60 do art. 150 a seguinte redação:

"Art. I 50 .
.................................................................................................................
§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
ressalvado o disposto no art. 155, § 2°, VII.

Art. 2° Acrescente-se alínea "d" ao inciso V do § 2° do art. 155, na redação da PEC 41/03.
"Art. 155 ; .

§' 2° li .

...................................oli '! ,~ •••••• e .•••••' .

V - .
................................................................................ 110 "' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 de 2003.

------- ------ ---------------~-------
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Emenda Aglutinativa

LI.::E::m::e=ndas=...:o:..::bj~·e:.::to=--da==-fus=ã::.:o:..;.:...;4...;05.....;;..e....:;1_34~todas~...ap-...-resen.;.;·..;;,;;;.t_a_da_s..:.peran__te_a_C_o_Jnl_·ssao_-_E_sp~e_c_ial__. J

Dê-se ao art. 155, §2°, V, "b" a seguinte redação:

"An.15S .

§2° .

v- ..

b) a menor alíquota será aplicada aos gêneros alimentícios de primeira necessidade e aos medicamentos de
uso humano e animal, segundo condições e listas definidas em lei complementar, e as mercadorias, bens e
serviços definidos pelo órgão colegiado de que trata o inciso XII, g, por deliberação da unanimidade de seus
membros;"

Justificativa

A presente Emenda Aglutinativa visa a incluir no rol dos produtos incidentes nas menores alíquotas
os produtos voltados para- a área agropecuária, dada a mesma natureza dos princípios ativos utilizados na
elaboração desses medicamentos.

A importância do setor agropecuário na retomada do crescimento nacional não nos deixa a
possibilidade de onerar os insumos rurais voltados para a manutenção da qualidade e da confiança mundiais
conquistadas pelos produtos oriundos desse importante naco produtor nacional.

Sala das Sessões,.3 de de 2003.

./
~7 rJII '... /

~tito ~- e'r.-v
, Dep. Ro aldo Caiado ~ Ronaldo Caiado

. JJ1' Vice-Líder do PFL

José Carlos Aleluia
Líder do PFL
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EMENDA AGLUTINATIVA

Setembro de 2003

IEmendas objeto da fusão: nO 3 e nO 64.

Art. 10. Suprima-se o seguinte:

1) o inciso II do § 2° do art. 155 da Constituição Federal proposto pelo art. l°;
2) inciso VII do § 2° do art. 155 da Lei Magna, constante do art. l° da proposição;
3) o inciso XI do § 2° do art. 155 da Constituição, igualmente proposto pelo art. to.

Art. 2°. Acrescente ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o seguinte
art.:

"Art . Ficam desvinculados de órgão, fundo ou despesa. no período de 2003 a 2007, vinte
por cento da arrecadação dos Estados.
Parágrafo único. Define-se como arrecadação, para fins do caput, aquela proveniente de
impostos e das transferências definidas no art. 159, I, a da Constituição Federal."

Justificativa

A primeira das emendas objeto da fusão preserva a autonomia política dos Estados e
do Distrito Federal, desfigurada pelos dispositivos impugnados, todos relativos ao ICMS. O
texto constitucional em vigor confere aos Estados e ao Distrito .

Federal competência para instituir o tributo, o que implica definir todos os
elementos que o integram, como fato gerador, base de cálculo, alíquotas e o sujeito passivo.
O Senado Federal tem poderes apenas para fixar as alíquotas incidentes sobre as operações
e prestações interestaduais e de exportação. No tocante àquelas que devem prevalecer no
âmbito territorial dos Estados e do DF, a Constituição só reserva ao Senado a possibilidade
de definir as alíquotas máximas e mínimas aceitáveis, especialmente para pacificar
interesses entre as unidades federadas. A instituição do tributo é de competência dos
Estados e do Distrito Federal, sendo 'uma das "peças constitutivas e inelimináveis na
fisionomia da fonna federativa" que o constituinte modelou, como sustenta o prof. Raul
Machado Horta, catedrático da Universidade Federal de Minas Gerais e nacionalmente
reconhecido como um dos juristas com maior autoridade sobre o assunto (cf. Direito
Constitucional, 2a ed., Del Rey, Belo Horizonte, 1999, págs. 464/5). Noutras palavras, trata-
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se de uma atribuição insuprimível das entidades regionais, pois inerente ao sistema federal
que adotamos, expressamente tutelado pelo art. 60, § 4°, I, da Lei Magna.

A proposta ignora isso, deslocando para o poder central uma competência
hístoricamente estadual, com o conseqüente abastardamento do regime federativo, que
todos almejamos consolidado. Sob o pretexto de combater a chamada guerra fiscal, a PEC
tanto proíbe os Estados e o Distrito Federal de concederem qualquer incentivo fiscal (art.
92), como transfere para o Senadó a incwnbência de fixaras. alíquotas internas, assim
entendidas aquelas que devem prevalecer nas operações realizadas no âmbito da unidade de
origem do produto tributado (art. 155, § 2°, IV, na redação dada pelo art.l°da PEC).

Ainda que algum governador ou parlamentar a festeje, tal mudança não pode vingar,
pois relativiza, mutila o modelo federativo, imune a qualqu.er restrição e erigido como
cláusula supraconstitucional pelo constituinte origínárío.

Na doutrina de CARLOS AYRES DE BRITO, o comando constitucional não
impede apenas "a fratura exposta ou a revogação por inteiro de um dado princípio
fundamental (medida impensável), mas a conspurcação de qualquer deles. E com a palavra
"conspurcação" queremos traduzir o ato de se desnaturar ou dessubstancializar qualquer
uma das m.atérias .imunizadas pelo parágrafo sob comento, o que se daria com a
modificação de toda norma constitucional cuja função não seja outra que não a de operar
como elemento conceitual de cada qual das cláusulas intangíveis. Em diferentes palavras,
ao· proibir a discussão de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas, a Lei Maior desta
Terra de Santa Cruz preveniu-se contra a mutilação indireta dos valores jurídicos subtraídos
à ação refonnista do Congresso Nacional, vedou o artificio de use comer por dentro" ou de
se roer as entranhas" de tais valores, inaceitando fórmula legislativa de relativização
daquilo que somente é idêntico a si mesmo na medida em que absolutamente
intocado"...(cf. Perspectivas do Direito Publico; coord. Cannem Lúcia Antunes Rocha; Del
Rey, Belo Horizonte, 1995, p.-175!l95).

A segunda das emendas trata da vinculação de receitas estaduais. Em relação à
União, o texto da Constituíção Federal objetiva garantir determinado volume de recursos
públicos para o suprimento de serviços públicos vistos como essenciais (saúde e educaçâo).
A PEC nO 41. agora, desvincula de órgão, fundo ou despesa 20% da arrecadação da União
até o ano de 2007. Na mesma linha, esta emenda visa a desvincular a arrecadação dos
Estados.

Não obstante a desvinculação de receitas orçamentárias possa ser vista como
desproteção a tais serviços públicos, deve ser ressaltado que tanto a proposta original da
PEC n° 41, quanto esta emenda, estão formuladas sob a concepção da temporariedade e da
limitação, pois aplicam-se a apenas 20% dos recursos e até o ano de 2007. Além disso, a
desvinculação não impede que o administrador continue a investir em setores sociais o
mesmo volume de recursos, ou até mais - tudo dependerá do juízo de oportunidade e
conveniência do governo estadual sobre a questão.
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A desvinculação de receitas tem o objetivo de pennitir ao governo a aplicação mais
eficiente dos recursos públicos, principalmente em contextos de grande escassez como o
atual. Pode ser dito que a vinculação de recursos aos setores de saúde e educação impede,
em alguns casos, que o governo invista no fortalecimento da infra-estrutura econômica e
auxilie na geração de crescimento, emprego e renda.

Além disso, a desvinculação de recursos orçamentários é muito importante no
contexto de ajuste fiscal que muitos Estados estão experimentando. Devido à vigência da
Lei de Responsabilidade Fiscal, e também à implantação de boas práticas administrativas, é
importante que os Estados possuam margem de manobra para levar a cabo suas estratégias
de adequação orçamentária. O ajuste fiscal tem como objetivo melhorar a situação de longo
prazo, tanto do Estado quanto da economia, o que explica a temporariedade da
desvinculação - temporários como devem ser os ajustes.

Fundimos desta fonna as duas emendas pois ambas buscam fortalecer a situação
econômica dos Estados, impedindo-os de ser •agredidos pelas mudanças presentes na
Proposta do Governo.

Sala das sessões,. ,
. i
\ '

ní ~.\ J) \!
Deputado Rodrigo Maia

Vice-Líder do PFL

EMENDA AGLUTINATIVA

IEmendas objeto da fusão: n° 64 e n° 250.

I) Dê-se ao inciso I do art. 159 da Constituição Federal, nos termos do que dispõe o
art. 1° da PEC nO 41, de 2003, a seguinte redação:

i;'Art.. 10 .
.... .. .. .. ..
'Art. 159 .
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I - do produto da arrecadação dos impostos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, percentual a ser definido em lei complementar, devendo o montante
correspondente ser repartido da seguinte forma:
a) quarenta e três inteiros e nove décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal;
b) quarenta e cinco inteiros e nove décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) seis inteiros· e um. décimo. por cento, para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento,
ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região,
na fonna que alei estahelecer;
d) quatro inteiros e um décimo por cento, destinado a fundo nacional de desenvolvimento
regional, para aplicação em regiões menos desenvolvidas do País, nos termos da lei. '
..............................................~ (NR)"

Art. ZO. Acrescente ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o seguinte
art.:

..Art . Ficam desvinculados de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 2007, vinte
por cento da arrecadação dos Estados.
Parágrafo único. Define-se como arrecadação, para fins do caput, aquela proveniente de
impostos e das transferências definidas no art. 159, I, a da Constituição Federal."

Justificação

A fonna adotada pelo art. 159 da Constituiçã.o de constituir os Fundos de
Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios com base em porcentuais aplicados
à arrecadação de apenas dois de seus impostos, o imposto de renda e o IPI, gerou um
incentivo perverso para o Poder Executivo buscar aumentos de arrecadação pela criação de
novos tributos, quase sempre de baixa qualidade, mas de receita não compartilhada, em
lugar de investir em seus dois melhores impostos, cuja receita é compartilhada com os
outros níveis da federação. Assim, em 1985, a receita não compartilhada da União era de
cerca de 25% do total, atingindo quase 55% em 2002.

Esse incentivo perverso, enquanto conspira contra a qualidade do sistema tributário
no nível da União, reduz os recursos de origem tributária dos demais entes federativos.

Parece mais adequado que a base de partilha para os fundos constitucionais passe a
ser o produto da arrecadação dos impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, pela aplicação de percentual a ser definido em lei complementar, devendo
o montante correspondente ser repartido nas atuais proporções.
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A segunda das emendas trata da vinculação de receitas estaduais. Em relação à
União, o texto da Constituição Federal objetiva garantir detenninado volume de recursos
públicos para o suprimento de serviços públicos vistos como essenciais (saúde e educação).
A PEC nO 41, agora, desvincula de órgão, fundo ou despesa 20% da arrecadação da União
até o ano de 2007. Na mesma linha, esta emenda visa a desvincular a arrecadação dos
Estados.

Não obstante a desvinculação de receitas orçamentárias possa ser vista como
desproteção a tais serviços públicos, deve ser ressaltado que tanto a proposta original da
PEC n° 41, quanto esta emenda, estão fonnuladas sob a concepção da temporariedade e da
limitação, pois aplicam-se a apenas 20% dos recursos e até o ano de 2007. Além disso, a
desvinculação não impede que o administrador continue a investir em setores sociais o
mesmo volume de recursos, ou até mais - tudo dependerá do juízo de oportunidade e
conveniência do governo estadual sobre a questão.

A desvinculação de receitas tem o objetivo de pennitir ao governo a aplicação mais
eficiente dos recursos públicos, principalmente em contextos de grande escassez como o
atual. Pode ser dito que a vinculação de recursos aos setores de saúde e educação impede,
em alguns casos, que o governo invista no fonalecimento da infra-estrutura econômica e
auxilie na geração de crescimento, emprego e renda.

Além disso, a desvinculação de recursos orçamentários é muito importante no
contexto de ajuste fiscal que muitos Estados estão experimentando. Devido à vigência da
Lei de Responsabilidade Fiscal, e também à implantação de boas práticas administrativas, é
importante que os Estados possuam margem de manobra para levar a cabo suas estratégias

de adequação orçamentária. O ajuste fiscal tem como objetivo melhorar a situação de longo
prazo, tanto do Estado quanto da economia, o que explica a temporariedade da
desvinculação - temporários como devem ser os ajustes.

Fundimos desta fonna as duas emendas pois ambas buscam fortalecer a situação
econômica dos Estados, impedindo-os de ser agredidos pelas mudanças presentes na
Proposta do Governo.

~ Saladas4
"I+v~\.. \

Rodrigo Maia
Vice-Líder do PFL

d~de2003.

~~
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EMENDA AGLUTINATIVA

Ouinta-feira 11 46129

Emendas objeto da fusão: 067, 278,441, 399, 223 e 291, todasapresentacias perante a
Comissão Especial.

Dê-se aos arts. 155, V, "b", e 180, do texto permanente; e aos
arts•. 82, § 3°, 90 e 95 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, modificados pela
Emenda Aglutinativa Substitutiva Global subscrita pelo relator da Comissão Especial, a
redação a seguir:

"Art. 1·55. • _ .
v - _ " .

..........................................11I .

...................................................................................................................................
Art.180. • _ •••••••••1Il .

.........................................................._..

Art. 82. . _ -..
............................_ - - .

................._ _ _ _ - "' .
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Art. 90. A traDsiçio do imposto de que trata o art. 155,
11, da Constituiçio, para a forma definida nesta Emenda, observará o seguinte:

1- serio mantidos os incentivos e beneficios fiscais
autorizados por convênio, nos termos da Lei

~meDtar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, e os autorizados por lei •
... estadual ou distrital, destinados ao fomento iDdustri~ agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura,· ao es rte e a ro mas sociais, concedidos,
inclusive em caráter individual, ainda que sob
condição e por prazo certo, observado o seguinte:
............._ _ _-_ __ .

Art. 95. Sobre o acréscimo de produção da exploraçio de
enérgia elétrica, de gás natural. de petróleo e demais minerais. nas modalidades l'Oylllties e
participação especial, a partir de 10 de janeiro de 1004, caberá aos Estados produtores e aos
eonfrontantes a totalidade dos pereentuáís de distribuiçio, repassando a todos os munidpios
dos Estados produtores e confrontantes o percentual de vinte e dnco por cento."

Justificativa

A emenda modifica a proposta do Governo, cODtemplando
reivindicações de Estados importantes da Federação, .notadamente no que diz respeito à
alíquota do ICMS incidente sobre gêneros alimentícios. medicamentos de uso humano, bens
e serviços essenciais, à imunidade tributária entre os entes federados e a manutenção dos
incentivos e beneficios ficais, fundo de pobreza e rOYlIlties de petróleo. A alteração incide
sobre os arts. 155 e 180 do texto permanente, e sobre os arts. 8%, 90 e 9S do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, prestigiando. por aproximação, os objetivO!
preconizados pelas emendas 067. 278. 441, 399. 223 e 191 submetidas à Comissio Especial
e estranhamente ignoradas pela douta relatoria.

Plenário u&sses G~imarães, em j de setembro ele 2003

II ~.

-+~/.
Rodrigo Maia
Vice~Líderdo PFL

~~-~~~--~~~~~
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Emenda Aglutinativa 1

IEmendas objeto da fusâo: 039 e 059 todas apresentadas perante a Comissão Especial.

Dê-se ao art. 159. ma seguinte redação:

"Art. 159 .
lU - do produto da arrecadação da contribuição sobre a movimentação ou transmissão de valores e <tc eréditos
de natureza financeira:
a) - dez por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) - dez por cento ao Fundo de Participação dos Municípios."

Justificativa

Através das sucessivas contribuições criadas - Cofins. CPEmpresa, CPMF, PIS e CSLL - a União
vem aumentando sua fatia de arrecadação, sem·transferir nenhuma parcela aos Estados e Municípios. No ano
passado, por exemplo, a recei~ das contribuições somou R$ 130.4 bilhões. Tanto os Estados como os
MuniCípios nada receberam. desse montante. .

Mesmo após as transferências constitucionais. na repartiçào do bolo tributário do ano passado. que
correspondeu a 36% do Pffi. os Municípios ficaram com 16.4%, os Estados com 25,2% e a União com
58,4%.

Em 1988 as receitas compartilhadas somavam 68,93% das receitas totais, enquanto as receitas não
compartilhadas eram de apenas 31,07% das receitas totais.

Em 2002 a situação praticamente inverteu-se: as compartilhadas caíram para 51,24%, enquanto as
não compartilhadas aumentaram para 48.76%.

Ocorre que, para fugir da' repartição, foi criado mais um tributo sob a forma de contribuição incidente
sobre a movimentação fmanccira. de catáter provisório, que agora, pela Proposta de E.menda à Constituição
oferecida pelo Poder Executivo, se perenizará.

A União recolhe, só com a CPMF, cerca de 20 bilhões de reais anuais e não repassa nada aos Estados
e Municípios. Isso demonstra que a União aumentou suas receitas principalmente com os tributos não
compartilhados, em especial com contribuições federais.

Sala das Sessões, :$ (dev~J~de 2003.--,.
,. f'

pl~jL /.

Por esse motivo, as emendas aglutinadas propôeJn que 20% da reccita auferida com a CMf seja
transferida para os Fundos de Participação dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, à proporção de
10% para cada um.

Rodrigo Maia
Vice-Líder do PFL
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Emenda Aglutinativa

Fusão da emenda n° 238 e o art. 158 da Constituição Federal, constante no art. 10 da
Emenda Aglutinativa apresentada pelo Relator.

Art. 1° Dê-se ao parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal a seguinte redação:

"Art. 158 .
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no
inciso IV, serão creditadas confonne os seguintes critérios:
I - dois terços, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestaÇÕes de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um terço, de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, no caso dos Tenitórios,
lei federal. (NR)"

Justificativa

A emenda·aglutinativa em questão pretende realizar uma alteração nos critérios. de
distribuição do ICMS para os Municípios. A redação que se pretende dar ao texto
constitucional eleva para um terço a parcela que pode ser definida por lei estadual. Isto é
importante pois penníte aos ~tados fazer políticas de desenvolvimento regional com um
volume superior de recursos, hoje limitado a apenas um quarto das receitas do ICMS
pertencentes aOs Municípios. De fonna mais profund~ esta emenda pretende manter a
autonomia dos estados sobre as suas receitas, o que é agredido pelo relator.

Sala d~ S~ssões, .~ de de 2003.

-_._----_ _.-

De,:; iR i'dtigo !'rl.ia

Antonio Carlos Magalhaes Neto
Vice-Líder do PFL

~----_ .._--_.
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Emenda Aglutinativa :

IEmendas objeto da fusão: 300 e 326 todas apresentadas perante a Comissão Especial.

Acrescente-se ao art 159, o §so, com a seguinte redação:

"Art. 159 .
............... " "' .
§SO A repartição disposta no inciso I será fcita sobre o.]>rOduto da arrecadação bruta dos impostos sobre tenda
e proventos de qUalquer natureza e imposto sob~ produtos industrializados.

Justificativa

o dispositivo visa coibir perdas provenientes do Imposto de Renda e do IPI, já que há repartição de
rendimentos com os Fundos de Panicipação dos Estados e Fundos de Panicípaçâo dos Municípios, vez que
somente a União poderá fazer concessões de isenção e não tributação _de impostOs. '

Saladas Sessões, '7 de~0~2003.

De~. Fáàie SQuto

tfk,n .fJJfr;

~F/-
Antonio Carlos Magalhaes Neto
Vice-Líder do PFL
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Emenda Aglutinativa

Aglutinação da Emenda n° 13 e art. 93 do ADCT, constante da emenda aglutinaôva
apresentada pelo relator.

Art. 10. Dê-se ao art. 93 do ADCT, constante do art. 3° da Emenda Aglutinativa
apresentada pelo relator, a seguinte redação:

"Art. 93 A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, 50% do produto da
arrecadação dos impostos referidos no art. 153, I e 11 e 60% do produto da contribuição
referida no art. 195. IV, de acordo com critérios, prazos e condições detenninados em lei
complementar, considerando as exportações para o exterior de produtos primários e semi
elaborados, a relação entre as exportações e as importações, e a efetiva manutenção e
aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2°, X, a; ...............................................................................................................................................

Justificativa

o relator, ao apresentar a emenda aglutinativa, mostrou sua sensibilidade sobre a
questão da desoneração do ICMS na exportação. Por já tennos tratados desse assunto em
nossa emenda n° 13, propomos algumas alterações que enriquecerão o texto e pennitirão
que o fundo seja realmente efetivo em seu objetivo de dar alívio tributário àqueles estados
que tanto colaboram com o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro.

Saladas Sessões, 3 de ~';::;:;de 2003.

i Oliveira

Antonio Carlos Magalhaes Neto

Vice-Líder do PFL ..
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Emenda Aglutinativa
Ouinta-feira 11 46135

IEmendas objeto da fusão: 357 e 080 todas apresentadas perante a Comissão Especial. ]

Dê-se ao art. 76 do ADCT da PEC 41/03 a seguinte redação:

"Art. 76. É desvinculado de órgão~ fundo ou desp~no período de 2003 a 2007~ vinte por
cento da arrecadação da União de impostos e contribuições sociais, já instituídos ou que
vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais."

Justificativa

As duas emendas aglutínaâas 'concordam com a proposta de ampliação do prazo de
vigência - para o período de 2003 a 2007 - da desvinculação de receitas da União,
estipulada no caput do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevista
atualmente para o período de 2000 a 2003. Isso porque, a nosso ver, prevalecem Jlia

atualidade as razões de sua instituição, fundadas que foram na necessidade de cautela na
condução de nossa política econômica para efeito de sua estabilização, ante a recorrente
instabilidade macroeconômica e as incertezas do cenário internacional.

Todavia, não podemos aceitar que se estenda aos recursos arrecadados pela
Contribuição de Intervenção Domínio Econômico - CIDE. instituída pela Lei n° 10.336/01.
a desvinculação de receitas da União objeto da proposta em causa. De ressaltar que a CIDE
destina-se· a contribuir decisivamente para o desenvolvimento de importantes segmentos de
nossa economia, ou seja, a ) subsidiar preços ou transporte de combustíveis; b)
financiamento de projetos ambientais do setor de combustíveis; e c) financiamento de
programas de infra-estrutura de transportes. Por isso mesmo, a redução de 20% dos Se1.lS
recursos certamente frustará os seus objetivos em vista, não existindo, a nosso ver,
justificati.va aceitável na proposta, principalmente porque o comportamento da arrecadação

'tnbutária da União registrou expressivos e constantes amnentos no exercicio de 2002, fato
que se repete nos primeiros meses do exercício em curso.

Saladas Sessões. ~ deV'~'tNde2003.
f

I

~.

Rodrigo Maia
Vice-Líder do PFL
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EMENDA AGLUTINATIVA

Setembro de 2003

IEmendas objeto da fusão: nO 249 e nO 260.

1) Dê-se ao art.I! da PEC n!41,de 2003, a seguinte redação:
"Art. 153 ,..•.•..............•.•.••...••.•••.•••.•.•....••.•......•....••••.•..•••...••........••....•..•• IIt•••••••••••••••••••

VIII - movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira.
................................................................................"' .
§ 2~ O imposto previsto no inciso matend~ ap seguinte:

IH - terá sua arrecadação total ou parcialmente antecipada por meio da retenção de um
percentual incidente sobre o valor das transações financeiras, assim entendidas as que
impliquem movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira;

............................. 4 • •• • •• • .

§ 6° O imposto previsto no inciso VllI atenderá ao seguinte:

1- terá alíquota máxima de oito centésimos por cento e s~ devolvido ao contribuinte que
comprovar a tributação na declaração anual de ajuste do imposto que trata o inciso lU.n

II - o produto da arrecadação não devolvido ao contribuinte na forma do inciso I será
partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nos tennas do
inciso IH do art. 159. .
UI - não incidirá:
a) em contas correntes de dep6sito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para
operações de:
1- câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação previstas em lei.
2 - companhias securitizadoras previstas em lei;
3 - sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de crédito oriundos
de operações praticadas no mercado financeiro;
b) em contas correntes de depósito, relativos a:
1 - operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de
negociações de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado;
2 - contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades.
negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros;

~-- .._--~_. __._---_._- ._------~~-_._--_._-~---
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c) em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no País.e a remessas para o
.exterior de recursos financeiros empregados, exclusivamente, em operações e contratos
referidos na alínea "b" deste inciso.
·'Art..· 159 ,;, :. .
III - do produto da arrecadação do imposto sobre a movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira, nos termos do § 6°, I e 11 do art.
I 53,da seguintefonna: '
a) vinte e cinco por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de Participação dos Municípios."

JUSTIFICAÇÃO

As emendas fundidas nesse instrumento aglutinativo têm o objetivo de fazer da
nova CPMF um imposto a ser abatido do lmposto de Renda. Isto tomaria o imposto da
CPMF apenas de combate à sonegação, evitando todos os males que um imposto em
cascata traz à economia.

Sala das sessões, de 3
f\

'. .\ :'

~.~/.
Rodrigo Maia
Vice-Líder do PFL
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Emenda Aglutinativa

Setembro de 2003

IEmendas objeto da fusão: 161 e 129, apresentadas perante a Comissão Especial.

.
Art. 10 Suprima-se a alínea "d", VI, § 20do art. 155 da Constituição Federal, alterado pelo

',odaPEC.
2° Suprima-se a referência à alínea "b" na atual alínea "e", VI, § 2°, do Art. 155 da

l,onstituição Federal, alterado pelo art. 10 da PECo

Justificativa

A emenda aglutinativa em questão objetiva tratar de forma mais adequada da
distribuição do ICMS, sobretudo extinguindo a exceção da cobrança do ICMS nos casos de
energia elétrica e petróleo.

Sala das Sessões, de de~

\
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EMENDA AGLUTINATIVA
(Do Sr. Jutahy Junior e outros)

Dê-se à alínea "a", do inciso 111, do art. 159, constante do art. 1° da

Emenda Aglutinativa 02109/03, oferecida em Plenário à Proposta de Emenda

Constitucional nO, 41-A, de 2003, a seguinte redação:

"Art. 159 .

111. ..

a) um terço. proporcionalmente à população;"

Justificativa

Esta emenda tem por objetivo propor a repartição do produto da

arrecadação da CIDE proporcionalmente à população de cada região.

Sala das sessões, em de setembro de 2003

;&;;;. fX;:5
!;IDER eo PC8DB ~

• Emenda resultante da fuslo da redaçlo dada pela Emenda Aglutlnativa com a Emenda
Jn0 200103, oferecida à PEC N° 41103.
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Emenda Aglutinativat

(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)

Setembro de 2003

Dê-se aos § 3° do art. 145 e ao inciso V do art. 146 constante do artigo 1° da Emenda
Aglutinativa Global de 02/09/2003 à Proposta de Emenda a Constituição n.o 41-A, de 2003,
seguintes redações:

"Art. 145 .

§ 3° Será adotada uma identificação única das pessoas fisicas e jurídicas, aplicada a todos
os tributos, contribuições e. sempre que possível, demais ações e serviços, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios."
"Art. 146 ..

V-instituir um regime único e nacional de tributação simplificada da renda, da produção,
da circulação de mercadorias, da prestação de serviços, da folha de salários, da receita ou
faturamento e do lucro, facultativo para microempresas e empresas de pequeno porte,
especialmente no caso dos impostos previstos nos arts. 153, IH e IV, 155, lI, e 156, UI, e
das contribuições previstas no art. 177, § 4°, 195, I, 239 e 240, observado o seguinte:
a) será unificada a exigência e o recolhimento centralizado no Tesouro Nacional, que
repassará aos respectivos Tesouros estaduais, distrital ou municipais, em até uma semana, à
parcela de recursos que lhes pertencem relativas aos seus impostos, vedada qualquer
retenção ou condicionamento;
b) poderá ter alíquota 'ad valorem', tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor
da operação, ou alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada,
assegurado tratamento nacional àmesma atividade ou tipo de negócio e facultada a redução
ou até a eliminação da alíquota, para incentivar à geração de empregos;
c) não incidirá sobre o faturamento ou a receita decorrente de exportação para o exterior, ou
operações a ela equiparadas;
d) a fiscalização será integrada, cabendo à União, administrar o sistema nacional de
informações fiscais e assegurado pleno acesso às demais administrações tributárias da
jurisdição de cada contribuinte aos respectivos dados, preservado o direito ao sigilo fiscal
na forma da lei; aos Estados e ao Distrito Federal, fiscalizar as empresas de pequeno porte;
e aos Municípios e ao Distrito Federal, fiscalizar as microempresas, sem prejuízo da
fiscalização suplementar nas situações previstas em lei;
e) consultas e interpretações serão resolvidas em âmbito nacional, cabendo a iniciativa das
ações judiciais às procuradorias dos governos responsáveis pela fiscalização e o julgamento
das ações à justiça estadual."
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Esta emenda tem por objetivo a criação do Simples Brasíl. um regime tributário especial e
simplificado para as microempresas e para as empresas de pequeno pane, (mico no País, ou
seja, abrangendo tributos das três esferas de governo e aplicado em todo território nacional.
A idéia é transformar princípios consensuais em medidas concretas, de modo que seja
formado um regime tributário úníco, alcançando ímpostos e contribuíções das três esferas
de governo (IR, IPI, Cofins, Pis, ICMS, ISS), e dando ao segmento um tratamento
diferenciado e favorecido, como já prescrevem as diretrizes constitucionais da ordem
econômica e financeira.

Sala das sessões, em

G;:~7
Líder do PSDB
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Emenda Aglutinativa1

(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)

Setembro de 2003

O § 50 do artigo 239 da Constituição Federal passa a constar do artigo 10 da Emenda
Aglutinativa Global de 02/09/2003 à Proposta de Emenda a Constituição n.O 41-A, de 2003,
seguintes redações

. "Artigo 239 .

§ 5 o - Pertence aos Estados, ao Distrito Federal ou ao Municípios, para custeio do regime
próprio de previdência de seus servidores, o produto da arrecadação das contribuições
previstas neste artigo, devida por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou
mantiverem."

Justificação

A proposta de Emenda Aglutinativa pretende garantir fonte de receita ao custeio do regime
próprio de previdência de servidores estadual, distritais e municipais.

Sala das sessões, em

C
:t{-uo//?
Jutahy Junior
Líder do PSDB

Emenda resultante da fusão das emendas n."s 84, 169 e 233, apresentada à Comissão Especial e o Substitutivo adotado
pela Comissão Especial

--_.~----- ----------
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EMENDA AGLUTINATIVA1

(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)

Ouinta-feira 11 46143

Dê-se aos § 3° do art. 145 e ao i~ciso V do art. 146 constante do
artigo 10 da Emenda Aglutinativa Global de 02/09/2003 à Proposta de Emenda a
Constituição n.o 41-A. de 2003, seguintes redações:

"Art. 145 ..

§ 3° Será adotada uma identificação única das pessoas fisicas e
jurídicas, aplicada a todos· os tributos, contribuições e, sempre que
possível, demais ações e serviços, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. "

"Art. 146 ~ .

v- instituir. um regime único e nacional de tributação
simplificada da renda, da produção, da circulação de mercadorias, da
prestação de serviços, dafolha de salários, da receita oufaturamento e do
lucro, facultativo para microempresas e empresas de pequeno porte,
especialmente no caso dos impostos previstos nos arts. 153, III e IV, 155,
lI, e 156, lI1, e das contribuições previstas no art. 177, § 4°, 195, 1,239 e
240, observado o seguinte:

a) será unificada a exigência e o recolhimento centralizado no
Tesouro Nacional, que repassará aos respectivos Tesouros estaduais,
distrital ou múnicipais, em até uma semana, à parcela de recursos que
lhes pertencem relativas aos seus impostas, vedada qualquer retenção ou
condicionamento;

b) poderá ter alíquota 'ad vaiarem', tendo por base o
faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, ou alíquota
especifica, tendo por base a unidade de medida adotada, assegurado

, Emenda =.'<aMc da fu'" dos """........ 241 c 347,...-'Conúosio &pcciaI :. j:.bstitutivo adotado pela

Com;,'" ",pc"",. r W "(í -
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tratamento nacional à mesma atividade ou tipo de negócio e facultada a
redução ou até a eliminação da alíquota, para incentivar à geração de
empregos;

c) não incidirá sobre o faturamento ou a receita decorrente de
exportação para o exterior, ou operações a ela equiparadas;

d) a fiscalização será integrada, cabendo à União, administrar o
sistema nacional de informações fiscais e assegurado pleno acesso às
demais administrações tributárias da jurisdição de cada contribuinte aos
respectivos dados, preservado o direito ao sigilo fiscal na forma da lei;
aos Estados e ao Distrito Federal, fiscalizar as empresas de pequeno
porte; e aos Municípios e ao Distrito Federal, fiscalizar as
microempresas, sem prejuízo da fiscalização suplementar nas situações
previstas em lei;

e) consultas e interpretações serão resolvidas em âmbito
nacional, cabendo a iniciativa das ações judiciais às procuradorias dos
governos responsáveis pela fiscalização e o julgamento das ações à
justiça estadual. "

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda tem por objetivo a criação do Simples Brasil, um
regime tributário especial e simplificado para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, único no País, ou seja, abrangendo tributos das três
esferas de governo e aplicado em todo território nacional.

A idéia é transformar princípios consensuais em medidas
concretas, de modo que seja formado um regime tributário único, alcançando
impostos e contribuições das três esferas de governo (IR, IPI, Cofins, Pis, ICMS,
ISS), e dando ao segmento um tratamento diferenciado e favorecido, como já
prescrevem as diretrizes constitucionais da orden:t econômica e financeira.

Sala das sessões, em

Jutahy Junior
Líder do PSDB
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EMENDA AGLUTINATIVAI
(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)
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o § 5.0 do artigo 239 da Constituição Federal passa a constar do
artigo 10 da Emenda Aglutinativa Global de 02/09/2003 à Proposta de Emenda a
Constituição n.o 41-A, de 2003, seguintes redações:

"Art. 239 .

§ 5.0 Pertence aos Estados, ao Distrito Federal ou ao Municípios,
para custeio do regime próprio de previdência de seus servidores, o
produto da arrecadação das contribuições previstas neste artigo, devida por
ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem."

JUSTIFICAÇÃO

A proposta de Emenda Aglutinativa pretende garantir fonte de
receita ao custeio do regime próprio de previdência de servidores estadual,
distritais e municipais~

S\ ~aty~ões,em

Jutahy Junior
Líder do PSDB

I Emenda resultante da fusão das emendas n.os 84, 169.e 233, apresentada à CollÚs5ão Especial e o Substitutivo adotado pela
Comissão Especial.
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EMENDA AGLUTINATIVA1

(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)

Setembro de 2003

Acrescente-se ao art. 91 do ADCT da Emenda Substitutiva Global de
02/09/03 o §3.o originário do inciso IH, § 7.° do art. 153 constantes das Emendas
n.o 84, 153 e 252 apresentadas à Comissão Especial, com a seguinte redação:

"Art. 91 .
.....................................................
§ 3. o A contribuição de que trata o caput será restituído, no tC!do

ou em parte, nos termos da lei, aos empregadores que comprovem acréscimo
de seus recolhimentos da contribuição prevista no art. 195, l, "a ",
especialmente quando decorrente do aumento do total de empregados. "

Sala das Sessões, de setembro de 2003

nep~X~IOR
~~~~~

I Emenda resultante da fusão das Emendas n.os 84, 153 e 252, apresentadas à Comissão Especial. e da Emenda
Substitutiva Global de 02/09/03.
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EMENDA AGLUTINATIVA1

(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)
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Acrescente-se a alínea "e", I, art. 62, e o inciso IV, art. 151, à Emenda
Aglutinativa Global de 02/09/03, com as seguintes redações:

"Art. 62 .

I - relativa a:

e) instituição ou majoração de impostos e contribuições,
ressalvados os previstos nos arts. 153,1, 11, IVe Ve 154, 11.

Art. 151 .
............ " .
IV - editar medida provisória em matéria tributária, exceto em

relação aos impostos de que trata o art. 153, I, 11 e V; e § 6. ~ "

Sala das Sessões, de setembro de 2003

De md. ~VYLR
ider do ':fD~

I Emenda resultante da fusão das Emendas n.os 213, 228, 443 e 451. apresentadas à Comissão Especial. e da
Emenda Aglutinativa Global de 02/09/03.
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EMENDA AGLUTINATIVA1

(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)

Setembro de 2003

Dê-se ao § 1.0 do art. 150 constante do art. 1.0 da Emenda Aglutinativa
Global de 02/09/2003 à PEC n.o 41-A, de 2003, a seguinte redação:

"ArL 150• .........................................

111 - A redação do inciso lII, b não se aplica aos tributos previstos
nos arts. 148, 1, 13, I, 11, IVe V, e 154, 11, e a redação do inciso 111, c não se
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, 1, 11 e V; e 154, II "

Sala das Sessões, de setembro de 2003

md ;:r~R
íderdo ~YD~

1 Emenda resultante da fusão das Emendas n.o s 58, 118, 228, 245 e 401, apresentadas à Comissão Especial e o
Substitutivo adotado pela Comissão Especial, e da Emenda Aglutinativa Global de 02/09/03.

------------- -------- -----~--- -
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EMENDA AGLUTINATIVA
(Do Sr. Jutahy Junior e outros)

Ouinta-feira 11 46149

Dê-se ao art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com

a redação dada pelo art. 3° da Emenda Aglutinativa Global de 02/09/03, oferecida

em Plenário à Proposta de Emenda Constitucional n. 41-A, de 2003, com a seguinte

redação:

"Art. 98. Os prazos previstos nos artigos 4° e 11 da Lei 8.248, de 23 de

outubro de 1991, com suas alterações ficam estendidas até 31 de dezembro de

2019, nas condições que estiverem em vigor no ato de aprovação desta Emenda."

Justificativa

Esta compreende o texto acordado pelos Líderes durante a votação do

Substitutivo pela Comissão Especial e que não consta na Emenda Aglutinativa

Global, visando adequar a situação da informática e da microeletrônica, da pesquisa

e desenvolvimento às novas condições estabelecidas para a Zona Franca de

Manaus.

Sata das sessOes, em de setembro de 2003

Q
~ey~

Jutahy Junior
. Liderdo PSDB

Emenda resultante da tuslo das Emendas 5, 14 e 52, apresentadas a Comlsalo
Especial e o Art. 98 da Emenda Aglutlnativa substitutiva Global apresentada pelo Relator.
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EMENDA AGLUTINATIVAI
(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros) ,

Setembro de 2003

Dê-se ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
constante do art. 2.° do Emenda Aglutinativa Global de 02/092003 à PEC n.o 41
A, de 2003, a seguinte redação:

..Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período
de 2003 a 2005, vinte por cento da arrecadação da União de impostos,
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos
ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais.

§ 1. o O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de
cálculo das transferências a Estados, .Distrito Federal e Municípios na
forma dos arts. 153, § 5.~ 157, I; 158, I e 11; e 159, r a e b, e Ir da
Constituição, bem como a base de cálculo das destinações a que se referem
o art. 159, I, ce d, da Constituição.

"

Sala das Sessões, de setembro de 2003

Dep ado ULcrz
r erd~~U1

1Emenda resultante da tusão das Emendas n.O s 243, 289, 352 ,423 e 448 apresentadas à Comissão Especial e o
Substitutivo adotado pela Comissão Especial
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EMENDA AGLUTINATIVAI
(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)

Ouinta-feira 11 46151

Dê-se ao art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
suprima-se o inciso IV, § 14, do art.' 195 constante do art. 1.0 da Emenda
Aglutinativa Global de 02/09/2003 à PEC n.O 41-A, de 2003, a seguinte redação:

UArt. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de 'créditos e direitos de natureza financeira,
prevista nos arts. 74, 75 e 80, L deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2006.

§ 1. o ..

§ 2. o Do produto da arrecadação da contribuição social este
artigo será destinada parafinanciamento da Seguridade Social.

§ 3. o A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de
trinta, e oito centésimos por cento, nos exercicios de 2005 e 2006. "

Sala das Sessões, de setembro de 2003

'Ú-~>f2
J~I(SR

rdoPSDB

I Emenda resultante da fusão das Emendas n.0 s 44, 231. 246, 249 e 448, apresentadas à Comissio Especial e o
Substitutivo adotado pela Comissão Especial
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EMENDA AGLUTINATIVAI
(Do Sr. JUTAHY JUNIOR e outros)

Setembro de 2003

Dê-se ao caput do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias constante do art. 3.0 da Emenda Aglutinativa à PEC n.o 41-A, de
2003, a seguinte redação:

tlArt. 91. O prazo previsto no caput do art. 84 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias fica prorrogado até 31 de
dezembro de 2005.

Sala das Sessões, de setembro de 2003

~~7r .
~afu.r~ JUNIOR

Líder do PSDB

1 Emenda resultante da fusão das Emendas 0.0 s 44, 231, 246, 249 e 448, apresentadas à Comissão Especial e o
Substitutivo adotado pela Comissão Especial.
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N° 39
EMENDA AGLUTINATIVA~E 2003 AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À ·PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N°41-A, DE 2003, DO PODER EXECUTIVO, QUE "'ALTERA0 SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RESULTANTE DA FUSÃO DAS EMENDAS N°S 60, 61,101,177; 187,269,319 E 350.

Dê-se à alínea d, inciso I, do art. 159, da Constituição Federal, na redação
dada pela PEC 41/03, a seguinte redação:

"Art.. 159 .... 11 ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••

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

d) dois por cento, a fundo nacional de desenvolvimento regional, para
aplicação em investimentos em infraestrutura nas Regiões Norte,
Nordeste, incluindo a área do Estado de Minas Gerais sob a influência da
Agência de Desenvolvimento do Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo e
Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio dos respectivos
Estados, nos termos de lei complementar.

Sala das Sessões. em 03 de setembro de 2003

-------:----p

Custódio Mattos

Vice-Líder do PSDB --:)-~~r17::::::~~:::::jU?L
Bispo.Rodrigues ~--t1 ~ I

Vice-Líder do Bloco Parlamentar PLlPSL ,/ l

Nelson peIlegrino.--_---------t?-.--....-- V ~, j). /)
Líder do PT ... ( , ( O

Eunício Oliveira
Líder do PMDB
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Emenda Aglutinativa n.o

Setembro de 2003

IEmendas objeto da fusão: 295 e 279 todas apresentadas perante a Comissio Espei:ial.

Dê-se à alínea "d" do inciso I do 3rt. 159 da Constituição, introduzida pejo
ano 10 da PEC, a seguinte redação:

"Art. 159 .
1- .

...............................................................................................
d) dois por cento destinados a financiamento de prognuuas de desenvolvimento nas regiões None, Nordeste

e Centro-Oeste e no Estado do Espírito Santo repassados aos respectivos estados a titulo de transferência de
capital, nos termos da lei complementar:'

Justificativa

A redação da alínea "d" foi elaborada de fonna propositalmente vaga, quanto à
destinação e aos beneficiArios dos recursos, e determina que sejam administrados pela
União. Acontece que a inclusão da alínea teve por objetivo compensar os Estados menos
desenvolvidos por não ter sido introduzida a tributação· no destino, no caso do ·(CMS. É
natural, portanto, que os recursos da alínea ··d" fiquem com os Estados do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo, ainda que com destinação específica e
aplicação regulamentada em lei complementar.

Ademais, O Governo Lula assumiu a Presidência com uma proposta de
Desenvolvimento Regional Sustentável, objetivando equacionar a herança de desigualdades
que sempre caracterizou a realidade espacial do País, mas ao que se vê, é exatamente o
oposto, já que de acordo com o Projeto de Refonna Tributária, são repassados tão-somente

.2% da receita dos Impo~tosde Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados para a
redução sistemática das deSigualdades regionais.'

Ora, se o objetivo do Governo é implementar uma política que vise construir uma
base que transfonnará as Regiões do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e o Estado do Espírito

"'Santo em sinal de eficiência e competitividade, o pífio investimento que se promove
anualmente nessas regiõe8se perde diante do vasto território abrangido pelo Fundo
Constitucional. .

Sl:!1a das Sessões, de de 2003.

José Rocha
Vice-Líder do PFL

- . -_..._-- .._..-_._~~_._- ~~~-
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EMENDA AGLUTINATIVA N° 41

Ouinta-feira 11 46155

Emenda Aglutinativa n° de 2003 ao Substitutivo da Comissão

Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41-A., de 2003, do Poder Executivo, que "altera o

Sistema Tributário Nacional e dá outras providências".

Resultante da fusão das emendas nOs 60, 61, 101, 177, 187, 269,

319 e 350.

Dê-se à alínea "du
, inciso I, do art. 159, da Constituição Federal, na

redação dada pela PEC 41/03 a seguinte redação:

Art. 159 ..

I - 011 •••••••••••••••

d) dois por cento, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

Regional, para aplicação em investimentos em infra-estrutura

nas Regiões beneficiadas de acordo com o artigo 159, inciso

I, letra "c", da Constituição Federal, por intermédio dos

respectivos Estados, na forma que a lei estabelecer.

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2003.

Custódio Mattos, 10 Vice-Líder do PSOB.



Dê-se à alínea "d" do inciso I do art;159 da Constituição Federal, constante
da Emenda Aglutinativa nO 27, a seguinte redação:

.Art...159 ......._••.....•••....••.•...••..••..••••.•.••••..•...•••••.•.••••••••..••••••••••••••••.•.•.••••••••.•••.•.••

I - 80 .

.... "' .
d) três por cento, destinado a financiamento .de programas de. .

desenvolvimento nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Estado
do Espírito Santo, por intennédio dos respectivos Estados, nos tennos da
lei complementar;
................................................................................................................

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003

Eunício Oliveira
Lider do PMDR

Pedro Hemy
Lider do PP

~ Inácio Arruda
Lider do PcdoB
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EMENDA AGLUTINATIVA N° 43 DE 2003 AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO'
ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 41-A. DE 2003. DO PODER EXECUTIVO. QUE "ALTERA O
SIS)'EMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RESULTANTE DA FUSÃO DAS EMENDAS N°S 60. 61.101,177,187.269.319. 350E
DA EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA GLOBAL N° 27

Dê~se à alínea d. inciso L do art. 159. da Constituição federal. qa redação dada pela PEC nO
41/03. a seguinte redação:

··Art.159 .

I - .

d) três por cento. a Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. para aplicação
em investimentos em infra~estrutura nas Regiões Norte. Nordeste, incluindo a área
do Estado de Minas Gerais sob a influêricia da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste. Centro-Oeste, Espírito Santo e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. por
intennédio dos respectivos Estados. nos termos de lei complementar;

Sala das Sessões. em 03 de setembro de 2003.

Pedro Henry
Líder do PP

----+-...-- f:?'

Miguel de souza
l

Parlamentar PLIPSL
Vice-Líder do B oco

~/
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EMENDA AGLUTINATIVA1

(Do Sr. WALTER FELDMAN e outros)

Setembro de 2003

Dê-se ao art. 90 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
constante do art. 3.° do Emenda Aglutinativa n. a 27 à PEC n.o 41-A, de 2003, a
seguinte redação:

"Art. 90. A transição do imposto de que trata o art. 155, 11. da
Constituição, para a forma definida nesta Emenda, observará o seguinte:

I - fica permitida a manutenção dos incentivos e beneficios
fiscais e financeiros, vinculados ao imposto. autorizados por coIzvênio, nos
termos da Lei Complementar n. o ]4, de 7 de janeiro de 1975. e os
autorizados ou concedidos por lei Oli decreto estadual ou distrital.
destinados ao fomento industrial. agropecuário e aqueles vinculados à
estnltura portuária, à cultura. ao esporte, a programas sociais. ao
investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa habitacional,
concedidos, inclusive em caráter indz:vidual. até 30 de setembro de 2003.
ainda que sob condiçâo e por prazo certo, observado o seguinte:

a) aqueles autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar n. o 24. de 7 dejaneiro de 1975. por prazo certo e emfunção
de determinadas condições, terão seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;

b) os demais beneficios ou incentivos autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar n. o 24, de 7 dejaneiro de 1975, poderão
ter seu prazo de fruição mantido pelo órgãocolegiado de que trata o art.
155, § 2. ~ XI! g.. pelo prazo .máximo de onze anos, contados do primeiro
.ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda;

c) os autorizados por meio de lei ou decreto estadual ou
distrital, destinados ao fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura, ao esporte, a programas
sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa

I Emenda resultante da fusão das EmL n.0 s 133,391, 399 e 406, apresentadas à Comissão Espcc~ e o DVS

n.0 3, apresentad.o em. P1cDário.
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habitacional. nào poderão ser prorrogados e terão seu prazo de fruição
mantido conforme o ato concessório. não podendo ultrapassar o periodo de
onze anos;contãd7Js do primeiro ano subseqüente ao da promulgação da
presenTe Emenda:

d) os Estados e Distrito Federal terão 90 (novenra) dias após a
promulgação desta Emenda para publicar nos seus respectivos Diários
Oficiais todos os atos concessórios relativos à alinea c. ou sua referência.
quando jápublicados;

e) em 60 (sessenta) dias da publicação prevista na alínea d. os
Estados e Distrito Federal deverão efetuar o registro e (; depósito da
documentação comprobatória dos atos de concessão. para arquivamento
junw ao órgào colegiado previsto no art. 155. § 20, XII. g;

f) ver~fzcada. pelo órgão colegiado previsto 110 art. 155. § 2°.
XII, g, a manutenção indevida. do incentivo ou beneficíos. deverá ser feita
comunicação aO órgão previsto no art. 155. § 2°. XII.m. para instauração
do respectivo processo administrativo:

g) os incentivos ou beneficios não enquadrados nas hipóteses do
captil deste inciso ou os não publicados no prazo de que trata a alinead
ficam extintos após 180 (cento e oitenta) dias da promulgaçào da presente
Emenda;

11 - para efeito de aplicação do disposto no art. 155. § 2~ I~b,

da Constituição para vigência nos três primeiras exercícios da exigência
do imposto na forma dada por esta Emenda. -as aliquotas de referência
deverão serfixadas de forma a manter equilibrio com o sistema de partilha
das alíquotas interestaduais vigentes na data da promulgação desta
Emenda. e serão reduzidas, no decurso do prazo de oito anos. na forma e
graduação prevista em lei complementar, até que se estabeleça uma única
alíquota de referência de, no máximo, quatro por cento;

III - fica vedada. a partir da promulgação da presente Emenda.
a concessão ou prorrogação de incentivos ou beneficios fiscais ou
financeiros relativamente ao imposto de que trata o art. 155. IL da
Constituição. exceto a prorrogação, até a vigência da lei complementar
referida no inciso L de incentivos ou beneficios fiscais para o atendimento
das disposições do art. 146, IIL d. da Constituição. e a concessão ou
prorrogação por convênio, nos termos da Lei Complementar n. o 24. de 7 de
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janeiro de 1975, considerando-se extintos, na data da promulgação da
presente Emenda quaisquer outros incentivos e beneficios fiscais ou
financeiros concedidos a partir de 30 de setembro de 2003,'.........

IV - Lei Complementar prevista /lO art. 155. § 2~ ..YII. disporá
sobre o regime de transição referido neste artigo. podendo criarfimdos Oli

outros mecanisl'nos necessários à sua consecução. e, observado o que
determinam os incisos I a lI!, a vigência dos incentivos e beneficios fiscais
e financeiros e a aplicabilidade das regras em vigor à época das
respectivas concessões;

V - lei estadual poderá estabelecer adicional de até cinco
pontos percentuais nas alíquotas definidas nos termos do art. 155. § 2~ IV
e V, a da Constituição. observado o seguinte:

a) o adicional poderá ser estabelecido para. no máximo. quatro
mercadorias e serviços. que tenham. na data da promulgação desta Emenda.
aliquotas superiores às que vierem a ser definidas:

b) a alíquota da mercadoria. bem Oli seli1íço. acrescida do
respectivo adicional. nào poderá ser superior à vigente na data da
promulgaçào desta Emenda;

c) o adicional estabelecido poderá vigorar pelo prazo de três
anos. contados do início da exigência do imposto na forma desta Emenda.
devendo ser reduzido, após o referido prazo, em, pelo menos, um ponto
percenwal ao ano, até a sua completa extinção.

VI - para efeito do dispOSTO no art. 155, § 2. ~ XIII, d, da
Constitzdção; o órgào colegiado de que trata o inciso ..VI, g. do mesmo
parágrafo, poderá estabelecer um sistema de transição. definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Executivos dos Estados e do Distrito
Federal.

VII - Lei complementar poderá permitir a manutenção das
exigências previstas na legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta' Emenda, estabelecidas como condição à aplicação do
diferimento do lançamento e pagamento do imposto.

§ 1. o As normas concessivas de beneficios ou incentivos fiscais ou
financeiros a que se refere este artigo nào poderão contemplar novos
beneficiários a partir da promulgação deste Emenda.

.__ ..----- ..._~~ -'- -_ _-_ _-- ..,---_ _~...•,~_ __ __ ~-
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§ 2. o Pelo. prazo de até trés.anos, contados da data de publicação
desta Emenda, os Estados e o Distrito Federal, poderão, a seu critério,
destinar até cinco décimos por cento da receita líquida do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS à manutenção dos
incentivos e beneficios concedidos a programas e projetos culturais e
programas de inclusão social, criados até essa data, respeitada a limite de
cinco por cento do ICMS a recolher pelo contribuinte.

~;O.
§ 3. o Enquanto não se estabelecer lima afiquota interestadual

unzca de rejerência de, no má.y:imo. 4%. a que se rejere o inciso 11. o
imposto nas- operações com energia elétrica e petróleo. inclusive
lubrificantes. combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. caberá
integralmente ao Estado de localização do destinatário. aplicando-se as
regras previstas no art. 155, § 2. ~ VI. e e g, XII. b e n e XIII. e da
Constituição.

§ 4. o Findo o período a que se refere o § 2. ~ caberá ao Senado
Federal definir as alíquotas de referência dos produtos nele mencionados.
observado o limite má."'(imo do inciso 11. "

Sala das Sessões, -, de setembro de 2003

l/Iv IA . () J /i- iJ .'
VW~'Th . r~i,.~\

~~a~,
'-.;'

WaIter Feldman
Vice-Líder do PSDB
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N° 45
EMENDA AGLUTINATIVA DE 2003 AO SUBSITUTIVO DA ~UMl~~AU

ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 41-A, DE 2003, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRiO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RESULTANTE DA FUSÃO DAS EMENDAS N°S 60,61,101,177,187,269.319,350 E DA
EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA GLOBAL N° 27

Dê-se à alínea d. inciso r. do art. 159. da Constituição Federal. na redação dada pela PEC n°
41/03. A seguinte redação:

··Art.159 .

I - .

d) três por cento. a Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. para aplicação em
investimentos em infra-estrutura nas Regiões Norte, Nordeste. incluindo a área do estado de
Minas Gerais sob a influência da Agência de Desenvolvimento do Nordeste. Centro-Oeste.
Espírito Samo e None e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. por intermédio dos
respectivos Estados. nos termos de lei complementar.

Sala da Sessões. em de de 2003.

-----.- ... -~.-._--.:..-

_k Junior
Jut(1l.1)' pSD"B
Líder do

Paulo Feijó.PSD"B
...& j

B~spo Rodrigues
VIce-líder do BI

oco Parlamentar PL/PSL
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Emenda Aglutinativa
uinta-feira 11 46163

I Emendas objeto da fusão: 001 e 177 todas apresentadas perante a Comissão Especial.

Dê-se ao art. 159, r, da Constituição. alterado pelo art. l° da PEC, a seguinte
redação:

""Art. 159 ..
I - do produto da arrecadação dos impostos e das contribuições previstas nos incisos I. "b" e "'c" e IV do art.
195 e no § 4° do art. 177, trinta por cento na seguinte forma:
a) treze inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) quatorze inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municipios:
c) dois por cemo, para aplicação em programas de financiamento ao selOr produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do ~ordeste a metade dos recursos
destinados à região, na forma que a lei estabelecer;"

Justificativa

Estados e Municípios são prejudicados, enquanto a União aumenta sua receita disponivel. Para se ter
uma idéia do descaso federal com as arrecadações do IPI e IR, basta lembrar que quando se iniciou a vigência
da atual Constituição a soma dessas receitas representava 65% dos tributos federais. e hoje representa apenas
45%.

Alguns fatores que concorrem para reduzir a participação relativa dos Estados e Municípios na
receita federal pode ser facilmente compreendida, se atentarmos para algumas normas tributárias posteriores a
1988. Assim:

a) O Finsocial, contribuição sobre o consumo, foi criada em 1982 com a alíquota de 0,5%. A Cofins,
que a substituiu, foi instituída., em 1992, com a aliquota de 2%, e, hoje. sua aliquota atinge 3%.

b) A·Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi criada em 1988. com a alíquota de 80/0; hoje,. sua
alíquota é de 9%.

c) A tributação sobre movimentação financeira foi exigida, primeiramente, em 1993, através da
aliquota de 0,25%. Hoje, a aliquota da CPMF atinge 0,38%.

d) A CIDE - Combustíveis foi criada em dezembro de 2001, e já em 2002 arrecadou a bela quantia
de R$ 7,5 bilhões.

Para resolver essa situação, que tanto prejudica Estados e Municípios, propomos aqui uma solução
que consiste em reduzir os percentuais de participação estadual e municipal na receita da União e, ao mesmo
tempo, em alargar a base de cálculo dos Fundos Constitucionais. Serão incluídos na partilha todos os
impostos federais, a CIDE - Combustíveis, a Cofins, a CPMF e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Desta maneira, estamos certos de que a União não será tentada a continuar elevando a receita de suas
contribuições não partilhadas - ou criando novas - e a negligenciar a arrecadação dos impostos entregue, em
parte, a Estados e Municípios.

Sala das Sessões, de

Dep. lo .I§!ie:oia
í erdo PFL

de 2003.
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SUBEMENDA À EMENDA AGLUTINATIVA N° 27

Setembro de 2003

Na forma regimental coberta pelos arts. 118, § 3° elc 122, do" RICO, dê-se

ao inciso 11, do art. 90.e aos seus dispositivos. conexos materialmente, §§ 3° e

5°, acrescentados ao ADCT pelo art. 3D da PEC 41, de 2003, a partir da fusão das

Emendas-CE de nOs 133-CE. 391-eE. 399-CE, 40S-eE com a Emenda

Aglutinativa n° 27, a seguinte redação:

..(....)
Art. 3° ( )

Art. 90. ( )

(....)
11 - para efeito de aplicação do disposto no art. 155, § 2°, IV, b, da

Constituição, para vigência nos quatro primeiros exercicios da exigência do

imposto na forma dada por esta Emenda, as alíquotas de referência deverão ser

fixadas de forma a manter equilíbrio com o sistema de partilha das alíquotas

interestaduais vigentes· na data da promulgação desta Emenda, e serão

reduzidas, a partir do quinto ano, no decurso do prazo de sete anos;

(.... )
§ 3° A redução prevista no inciso 11, definida em lei complementar,

será gradual, até que se estabeleça uma única aliquota de referência de, no

máximo, quatro por cento.

(....)

§ 5° Findo o período de onze anos, a que se refere o inciso 11, caberá ao

Senado Federal exercer a competência prevista no art. 155, § 20, IV, b, da

Constituição Federal.

( ) (AC)

( )"

-- --_ ..._----~------ ---
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JUSTIFICAÇÃO

Ouinta-feira 11 46165

A presente Emenda Aglutinativa. aproximadora de objetos das emendas

relacionadas, visa garantir prazo maior, para que, notadamente a economia do

Estado do Espírito Santo possa migrar gradualmente para o novo cenário

tributário, evitando impacto abrupto ou mesmo uma ruptura que venha a

comprometer as finanças públicas do Estado.

Sala das Sessões. em _,_, 2003

o anato

Vice-lider do PDT



46166 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Emenda Aglutinativa fd

Setembro de 2003

Fusão da emenda nO 193 e o art. 37, XXII constante do Substitutivo apresentado pelo
Relator, constante no art. 10 da Emenda Aglutinativa apresentada pelo Relator.

Acrescente-se ao art. 150 da Constituição, alterado pelo art. 1° da PEC, o seguinte parágrafo:

n§ 8D Ninguém será processado penalmente perante as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios antes de encerrado o processo administrativo tributário
que aprecie a matéria da denúncia.n

Justificativa

Esta Emenda Aglutinativa tem por objetivo garantir a segurança jurídica do contribuinte e, ao mesmo
tempo, harmonizar suas relações com o Fisco. .

Vem ocorrendo. com freqüência, a apresentação de denúncia, e até mesmo a condenação por crime
contra a ordem tributária, sendo posterionnente cancelado o crédito tributário em demorado processo
administrativo. .

Não se diga que a medida ata as mios do Ministério Público. Se o Poder Executivo agilizar a
tramitação dos processos administrativos. o prazo de entrega das peças incriminatórias ao Ministério Público
não será demasiadamente longo e, O que é também importante, melhorará a qualidade da denúncia.

Sala das Sessões, 1 de ~/i;;""t~ de 2003.

...

Líder do PFL
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Estão prejudicados também os seguintes requeri
mentos:

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên
cia, nos termos do art. 162, XIV, do Regimento Inter
no, votação em globo dos destaques simples, com ex
ceção dos relativos às emendas nOs 167, 240, 238,
001, 177, 295, 279, 294, 300 e 013, apresentados
como suporte para as emendas aglutinativas 06,20,
46, 13, 02 e 22, respectivamente.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente, nos termos do art. 162, XIV,
requeremos votação em globo para os destaques
simples apresentados à PEC 41-B/2003, com exce
ção dos destaques simples apresentados às Emen
das n° 01, de autoria do Deputado Julio Cesar e n°
177.

Saladas Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente, nos termos do art. 162, XIV,
requeremos votação em globo para todos os desta
ques simples apresentados à PEC n041-B/2003.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder doPFL.

O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu nome
não apareceu no painel, mas votei com o Partido Ver
de.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa que os Srs. Deputados que vota
rem na próxima votação nominal justificarão a vota
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.
160 do Regimento Interno, preferência para a votação
da Emenda Aglutinativa nO 49, de 2003, apresentada
à Emenda Aglutinativa Substitutiva Global nO 27, de
2003 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Assinam: Professor Luizinho, Líder do Governo;
Nelson Pellegrino, Líder do PT;Roberto Jefferson
Líder do PTB; Eunício Oliveira, Líder do PMDB; Neiva
Moreira, Líder do PDT; Gilmar Machado, Vice-Líder
do PT; Eduardo Campos, Líder do PSB; Marcelo

Ortiz, Vice - Líder do PV; Miguel de Souza, Vice··Lí
der do Bloco Parlamentar PUPSL; Nelson Proença,
Vice-Líder do PPS; Pedro Henry, Líder do PP; José
Eduardo Cardozo, PT.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP.Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa. informou, antes de anunciar essa matéria, que to
das as emendas aglutinativas baseadas em texto das
emendas destacadas e que foram rejeitadas em globo
estariam prejudicas. A Mesa confirma essa informação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Isso
mesmo. Todas as emendas de nOs 1 a 48, que esta
vam assentadas sobre os destaques que foram rejei
tados, estão prejudicadas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, Sr.
Presidente, pedi a VExa. a palavra para uma questão
de ordem no sentido de um esclarecimento. Quais
quer das emendas aglutinavas que vierem a ser vota
das e tiverem texto oriundo de emendas destacadas
que foram rejeitadas em globo estarão prejudicadas?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim,
estarão prejudicadas. Só as excepcionalizadas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, é bom
que fique registrado que, eventualmente, alguma das
emendas aglutinativas serão objeto de votação mas
poderão ser prejudicadas se forem baseadas em tex
to de emendas destacadas e que foram rejeitadas em
globo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
V Exa. tem toda a razão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar contra o requerimento, concedo a pala
vra ao nobre Deputado José Thomaz Nonô. S.Exa.
dispõe de 5 minutos.

Trata-se da Emenda Aglutinativa Global n° 49.
Estamos discutindo a preferência.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.



A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
não estou discutindo com V.Exa., mas, sim, pergun
tando: a Emenda n° 49, na verdade, adianta um artigo
antes de votar?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
verdade.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
essa não seria a ordem natural dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Inverte a ordem natural dos trabalhos, primeiro quer
votar o relativo ao Destaque n° 3.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, a
ordem regimental dos trabalhos seria como sempre
se votou nesta Casa.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o requerimento de preferência.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os

Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência prorroga a sessão por mais uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

preferência é para votar emenda aglutinativa relativa
ao art. 90. Como há um DVS para supressão do art.
90, temos que manter o art. 90, votar o destaque e,
em seguida, votar a emenda aglutinativa sobre o des
taque. Por isso a Presidência vai dar início à votação
do destaque.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal, como disse anteriormente, gostaria de
ter a seqüência correta de todas a votações, para que
possamos entender de fato o que representa a vota
çãodessa preferência. Depois, com a votação da pre
ferência, seguiremos a votação da emenda aglutinati
va do Governo.

Sr. Presidente, repito que fica inviabilizado qual
quer avanço no que diz respeito à reforma tributária 
reforma tributária, não; aumento de carga tributária
proposto pelo Governo - para que possamos benefi
ciar, de alguma forma, as Prefeituras do Brasil que,
em grande parte, em virtude da queda de arrecada
ção do Fundo de Participação dos Municípios, estão
falindo.

Por isso, o PFL está encaminhando contra a in
versão de pauta.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gos
taria de pedir esclarecimento sobre o processo de vo
tação.

Na verdade, existiam emendas aglutinativas
que iam até a Emenda n° 48. Essas emendas foram
prejudicadas. Então, passaram a valer as Emendas
de nO 49 em diante.
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O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. A preferência em emendas aglutinativas se dá
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito à por artigo. Portanto, a primeira emenda a ser votada
Mesa que informe ao Plenário a ordem de votação tem de ser a emenda do primeiro artigo. V.Exa. con-
dos destaques e das emendas aglutinativas que não corda comigo?

foram prejudicadas. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deputada, V.Exa. tem razão, é por artigo. No entanto,

Deputado Rodrigo Maia, é por ordem de artigo. A como os partidos da base querem votar primeiro a
Mesa vai ordenar, e daqui a pouco, ao ser aprova- Emenda n° 49, que se refere a outro artigo, estão pe-
da a preferência da emenda aglutinativa, iremos dindo preferência.

votar o Destaque n° 3. A SRA. LAURA CARNEIRO _ Sr. Presidente,
O SR. RODRIGO MAIA- Mas preferência sobre qual é o artigo da Emenda n° 49?

o quê?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pre- Plenário é que decidirá se vai ou não dar a preferên-
ferência sobre a Emenda Aglutinativa n° 49, que é a
primeira das que permaneceram. Foram rejeitadas as cia.
Emendas de nOs 1 a 48.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Deputado Gilmar Machado, como vota o PT?

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim".
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual é o
destaque que será votado e de que partido?

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Foi
aprovada a preferência para a Emenda n° 49. Entre
tanto, háum DVS da bancada do PFL. Por isso, va
mos ter de votar primeiro o Destaque para Votação
em Separado n° 3, no seguinte teor:

Sr. Presidenté, requeremos, nos ter
mos do art. 161, I e § 2° do Regimento Inter
no , destaque para votação em separado do
§ 2° do art. 155 da Constituição e do art. 90
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o primeiro constante do art. 1°
e o segundo do art. 3° da. Emenda Aglutina
tiva n° 27, de 2 de setembro de 2003, objeti
vando sua supressão.

Sala das Sessões, em de de 2003.
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.Exa. que anuncie o texto que o DVS pretende su
primir.

O SR .. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
DeputadoArnaldo Faria de Sá, já está distribuído.
É o art. 90.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Só tem o
DVS; não temo texto que se quer suprimir.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, na pág. 4 V.Exa tem, no
art. 155, § 2°, inciso 11: "A isenção ou não-incidência,
salvo determinação em contrário de lei complemen
tar". E depois o art. 90: '~ transição do imposto de que
trata o art. 155,"--,- que é o ICMS - "11, da Constituição,
para a forma definida. nesta emenda observará o se
guinte..."Aí vem a. regra. Está o.k.?

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR.PRESIOENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavl"a.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a ban
cada na última votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contrariamente, concedo a palavra
ao Deputado Sandro Mabel.

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, oDestaque n° 3 da bancada do PFL
trata da estrutura da reforma tributária. A reforma é
válida, porque o Brasil precisa modificar o sistema de
arrecadação, mas a mudança é incipiente, porque
não consegue atingir na íntegra os pilares principais
da reforma. E a sociedade espera por isso. Quais são
esses pilares? O declínio da carga tributária e a sim
plificação do sistema tributário.

A reformabusca a simplificação do processo de ar
recadação. porém, emperramos na emenda do ICMS,
regida por 27Iel;Jislações,com 47 alíquotas. É muita coi
sa para o contribUinte poder entender o mecanismo oles
se imposto. Há muitas desigualdades: o contribuinte
paga 12% de ICMS na comprado óleo diese! em São
Paulo, mas paga mais de 20% em outros Estados.

Sras. e Srs. Deputados, essa reforma nos cau
sa muito medo, pbrque o ICMS está sendo tratado
de forma obscura, não sabemos se com sua adoção
haverá ganhos ou perdas. Esse imposto tem manti
do os Estados,.tem dado a.eles condições de pro
mover toda a política fiscal, tributária, de planeja
mento, enfim, todos os ganhos dos Estados depen
dem do ICMS, pl"incipalrnente por sua eficiência de
arrecadação.

A reforma engessa os Estados, faz com que de
pendam de legislação federal. Por exemplo: de acordo
com o art. 90, os incentivos fiscais ficam proibidos; o
art. 155, §2°, inciso VII deixará certos Estados sem
condições de desenvolver.

Sobre a questão da unificação do ICMS em todo
o País, o Relator teve certo cuidado. Vou sempre me
lembrar do que S.Exa. disse: "O que vai fazer essa re
forma dar certo é o tempo. É o tempo que vai curar."

Como bom mineiro, acho que ouviu do pai que é
o tempo que cUra o queijo. E seu relatório é nesse
sentido. O Estado de Goiás e o Centro-Oeste estão
extremamente preocupadoscom a emenda que trata
do ICMS. Esta emenda do PFL tira o ICMS da reforma
e modifica o restante do sistema tributário. Contudo,
hoje estamos um pouco mais seguros quando vemos
o cuidado do~elatorem relação ao prazo de transi
ção. Da semana passada para esta e de ontem para
hoje, conseguimos modificar algumas questões,
como, por exemplo, o tempo que deVerá ser passado
entre a cobrariçana origemparaa cobrança no desti-
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no. É quase impossível de se prever o que acontece
rá, mas o Relator agiu bem. Onze anos para a transi
ção podem ser suficientes. E o mesmo com os incen
tivos fiscais, Sr. Presidente, ou seja, os 11 anos de
transição poderão ser suficientes para que os Esta
dos encontrem outras formas de atrair empresas para
conseguir seus recursos.

Portanto, a emenda que tira o ICMS, o art. 90,
deverá ser analisada por todos os Parlamentares
com muito cuidado. Será que conseguiremos fazer
com que o Sistema Tributário Nacional. dentro da
visão totalmente controladora da União, alcance o
objetivo que se espera ou haverá grande confusão
jurídica?

Sr. Presidente, dentro dessa avaliação, consi
deramos que as bancadas têm de estudar muito
bem a proposição do PFL. A bancada de Goiás, no
momento, estuda seu posicionamento. Volto a dizer
que o projeto melhorou com a transição apresenta
da pelo Relator, porém, continuamos sem saber se
os Estados sobreviverão sem poder manejar seu
ICMS.

Nessa votação teremos de decidir se queremos
o sistema unificado, um sistema que parta para a sim
plificação ou se vamos resolver esse problema de
maneira individual, Estado por Estado.

Por isso nos posicionamos contra a emenda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Prorrogo a sessão, de ofício, até as 20h30min.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni,
para falar a favor da matéria.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, talvez este destaque do PFL toque naquilo
que é mais importante, mais caro e historicamente
marcará de maneira indelével o momento que esta
mos vivendo.

O destaque para supressão do § 2° do art. 155 e
do art. 90 respeita a Constituição Federal brasileira,
que diz no seu art. 60 que a forma federativa deve ser
mantida e é por ela absolutamente garantida.

Talvez se voltarmos ao passado, quando a
Constituição foi escrita e o Partido dos Trabalhadores
se negou a assiná-Ia, vamos entender por que há tão
pouco respeito do Partido dos Trabalhadores pela
Constituição brasileira.

Tenho absoluta dificuldade em compreender
esse raciocínio e já pedi a atuais e ex-Secretários
da Fazenda que me mostrem no texto dessa refor-

ma qual é o ganho matemático, financeiro e econô
mico para que valha a pena rasgar a Constituição. A
resposta tem sido sempre a mesma: "Deputado,
não há ganho financeiro, político ou econômico que
justifique aprovar estes artigos e rasgar esta Cons
tituição".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos a
obrigação de defender nossos Estados e de refletir
sobre o futuro do Brasil. O açodamento, a reforma to
cada a qualquer preço e a todo custo por parte do Go
verno Lula, que reeditou, de maneira nefasta, o "é
dando que se recebe", está destruindo a Federação
brasileira. Que Estado poderá enfrentar o Governo
central se não mais detiver a possibilidade de admi
nistrar o seu mais importante imposto? Onde está a
autonomia? Que poder tem o atual Governo e temos
nós, Deputados Federais, com poder derivado Cons
tituinte, para constituir um Parlamento biônico do "su
perconfazão", no qual pessoas não submetidas ao
voto popular terão mais poder do que todo este Parla
mento reunido, todo o Senado Federal e as 27
Assembléias Estaduais?

Portanto, a proposta do PFL é a de que todos
esses penduricalhos - CPMF, DRU, CIDE - e todas
essas migalhas com que o Governo Lula está aten
dendo a interesses momentâneos de alguns Esta
dos sejam deixados de lado e possamos cumprir
nossa missão constitucional, cívica e patriótica de
defender a autonomia e a independência dos Esta
dos brasileiros.

Para isso é fundamental que aprovemos esse
destaque, para que, ao votar "não" ao texto, possa
mos dar garantias aos Estados brasileiros, às Assem
bléias Estaduais, em que muitos dos Srs. Deputados
e das Sras. Deputadas iniciaram a vida parlamentar.
É fundamental ter claro que a retirada do art. 155, §
2°, e do art. 90, proposta pelo PFL, criaria a circuns
tância de que o Governo Federal estaria atendido
nos seus mais comezinhos interesses. Haveria o
atendimento dos Municípios em algumas coisas,
atend.eria os Estados e daria o tempo necessário de
que precisamos para discutir em profundidade a al
teração do ICMS, para que não quebremos o pacto
federativo.

O PFL defende nesta tribuna e vai defender no
Senado e no Supremo Tribunal Federal a validade da
Constituição. O PMDB, o PP, o PTB, o PDT, o PCdoB,
o PFL, o PPS e o PSDB assinaram a Constituição. O
PT não assinou.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Não é verdade. O PT as
sinou a Constituição. O senhor está equivocado.



Por trás disso, senhoras e senhores que nos
assistem pela TV Câmara, está um dos princípios
embutidos nessa reforma: a progressividade dos
impostos, a gravação das grandes fortunas e das

Apelo para os Prefeitos que nos estão ouvindo
no sentido de que distingam demagogia e proposta
correta. Aceitar a emenda em votação é ferir de
morte o eixo principal dessa reforma, que é unificar,
mediante lei federal, a legislação sobre o ICMS, a
fim de que não haja mais guerra fiscal, o que preju
dica principalmente os Estados mais pobres da Fe
deração.

Aqueles que defendem essa emenda e dizer es
tar protegendo os Prefeitos usam de demagogia, de
sofisma para convencer os senhores, da mesma for
ma como fizeram com aposentados e pensionistas
em relação à reforma da Previdência. Os que hoje es
tão contra a reforma tributária também votaram contra
a reforma da Previdência, ·quetinha.como principal
objetivo desonerar mais de 2.400 Municípios do peso
maior da despesa previdenciária.

Que discurso é esse que, em determinado mo
mento, defende o Município e, em outro, vota contra
ele, aumentando suadespesa? E, neste instante, ao
propor-se essa emenda, prejudica-se a maioria das
cidades dos Estados pobres do Norte e Nordeste. Por
que isso? Será que as vozes contrárias à reforma es
tão na verdade favoráveis ao povo brasileiro, à econo
mia nacional?
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O SR. ONYX LORENZONI - O PT saiu do ple- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Então, o que
nário quando esta Constituição estava em processo vale é a segunda prorrogação, e não a primeira?
de votação. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Portanto, este é o recado à brasilidade. Nós, do Exatamente.
PFL e dos partidos comprometidos, temos a respon- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Muito obri-
sabilidade de manter a Federação brasileira. gado.

É importante que o senhor e a senhora que O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
estão em casa saibam que estamos decidindo nes- Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
ta Casa o futuro do seu Estado: os recursos da Sa- Eduardo Valverde, que falará contra a matéria.
úde e da Educação, se haveráou não segurança O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
para a população, possibilidade de geração de no- visão do orador.) - Sr. Presidente, sou de um Estado
vos postos de trabalho e futuro para a Federação pobre, Rondônia, que sofre, como todas as unidades
brasileira. do Nordeste ou do Norte do Brasil, com a guerra fis-

O PFL vai cumprir com o seu dever e convida to- cal. Para atrair investimentos, os Governadores mui-
dos os partidos que assinaram esta Constituição a fa- tas vezes têm de fazer renúncia fiscal e propor incenti-
zerem o mesmo, defendendo os Estados, as Assem- vos, que acabam afetando a principal base dearreca-
bléias, a Federação e o futuro do Brasil. dação do Estado - o ICMS - , o que, por sua vez, afe-

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a ta também os Municípios, porque parte do arrecada-
palavra pela ordem. do com esse imposto é rateado com os Municípios de

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem cada Estado.
VExa. a palavra.

O SR. ROMEl ANIZIO (PP-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo que
V.Exa. faça cumprir o Regimento, estabelecendo o
tempo que cada orador terá para o seu encaminha
mento. Está havendo não um desrespeito a V.Exa,
mas ao Plenário. Os Deputados aqui estão, Sr. Presi
dente, .para votar a matéria em pauta.

OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

aSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

OSA. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, mi
nha indagação tem por base o art. 72 do Regimento
Interno

Na ausência de V. Exa., o Deputado Inocêncio
Oliveira, na presidência dos trabalhos, às 19h20min
prorrogou a sessão e disse textualmente que ela iria
até 20h20min. Ao chegar, VExa. fez nova prorroga
ção. Desejo saber que prorrogação está valendo,
para que possamos planejar nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
início desta sessão, Deputado Aleluia, foi às
15h31min.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não tenho
dúvida quanto a isso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta Presidência a prorrogou às 19h30min. Assim
sendo, fica prorrogada até as 20h30min a presente
sessão.
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heranças. É por causa dessa peculiaridade da re
forma que vozes, utilizando-se do sofisma e da de
magogia, estão contra ela, pouco se importando
com os Municípios.

Recentemente, o Prefeito de Salvador aumen
tou a tarifa dos transportes coletivos. Graças ao movi
mento estudantil, ele teve de voltar atrás em sua deci
são. Então, que sanha arrecadadora é essa? Quepa
lavras lançadas ao vento são essas? Usar a TV Câ
mara como palanque e abusar da boa-fé dos tantos
Prefeitos que vieram a Brasília é fazer demagogia.

O Brasil precisa dessa reforma para distribuir
igualmente a carga tributária entre suas diversas re
giões, gravar com imposto maior setores sociais que
nunca ou muito pouco imposto pagaram e, assim, ala
vancar a economia nacional.

Temos de fazer uma separação muito clara en
tre quem quer e quem não quer um Brasil pujante,
com justiça fiscal, com uma economia em crescimen
to e com a ampliação da base arrecadadora dos Mu
nicípios e dos Estados, propiciando fazer distribuição
de renda e, principalmente, implantar políticas públi
cas para todos os brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Ronaldo Caiado, que falará a favor matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, essa emenda do PFL propõe suprimir o
ICMS da emenda aglutinativa.

Os que me antecederam, contrários à emenda,
disseram que a proposta propiciará redistribuir a ren
da e melhorar o País. Disseram também que estão
procurando melhorar a vida dos Prefeitos. Mas a ver
dade, Sr. Presidente, é que 5 mil Prefeitos vieram a
Brasília dizer que estamos destruindo e inviabilizando
os Municípios, ao concentrar a arrecadação no âmbi
to da União e dar-lhes apenas migalhas, a fim de que
sejam obrigados a fazer convênio com o Governo Fe
deral e receber uma esmolazinha da CIDE, para o
que terão de provavelmente assinar a ficha de filia
ção.

O que estamos vendo hoje é algo verdadeira
mente inusitado. Num momento de crise, como o
Estado pode se desenvolver se não tiver como conce
der benefícios fiscais às regiões mais carentes? Pedi
mos que se dê aos Estados mais pobres, que não têm
infra-estrutura, a oportunidade de oferecer à livre ini-

ciativa a possibilidade de implantar empresas em de
terminadas áreas. Que não seja cassado do Gover
nador esse direito.

Os Governadores dos Estados das Regiões
Norte e Nordeste ainda têm SUDAM, SUDENE,
SUFRAMA e FINOR, mas os Estados estão totalmen
te quebrados. E nós, em Goiás, não temos nada. É
justo, num momento de crise como este, retirar o úni
co instrumento que o Governador tem para desenvol
ver seu Estado? Isso significa paralisá-lo, implantar
uma tetraplegia completa no âmbito de qualquer Go
verno.

Fica-se dependente da boa vontade do Governo
Central, que alega que temos o fundo de compensa
ção das exportações. Mas onde está o dinheiro? Não
existe, conforme o projeto do Orçamento enviado ao
Congresso Nacional. Onde está o Fundo de Desen
volvimento que contemplou algumas regiões para co
optar votos?

As pessoas se perderam ao tratar do acessório,
deixando de lado o principal. O que é o principal? O
que está em votação agora: a autonomia dos Esta
dos, como muito bem salientou o Deputado Onyx Lo
renzoni. Significa retirar o art. 155, § 2°, da Constitui
ção Federal, e o art. 90 do Ato das Disposições Tran
sitórias.

Segundo a sistemática prevista, o Presidente
manda a mensagem para o Senado Federal, que a
aprova e a envia ao CONFAZ. Os Secretários a nor
matizam, e o ato vai à Assembléia Legislativa. O pró
prio Relator disse que a Assembléia não terá outra
coisa a fazer senão homologar. Resultado: um Secre
tário da Fazenda vai valer mais do que a Assembléia
Legislativa do Estado.

É exatamente isso o que o PFL quer evitar.
Vamos manter a Federação e respeitar os entes fe
derados. Vamos repassar o que é de direito aos
Prefeitos. Vamos respeitar a autonomia dos Esta
dos. Vamos dizer "não" ao texto que está sendo
proposto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes da votação, respondo à questão de ordem do
Deputado Moroni Torgan e de outros Deputados.
Estão prejudicadas as seguintes Emendas Aglutinati
vas nOs 50,51,54,55,56,58,59 e 62, pelo fato deas
emendas que deram suporte a elas também estarem
prejudicadas:
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Emenda Agiutinativa 1&

, Emendas objeto da fusão: 165 e 346 todas apresentadas perante a Comissão Especial e
I Emenda Aglutinativa n° 27.

Acrescente-se à PEC n° 41, de 2003, o seguinte art. 7", renumerando-se os artigos seguintes e dando

se ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a seguinte redação:

"Art. ]55 , , , .

~21·, .. "., , , , , n __ __ .

V· ' , -' .

d) lei estadual poderá elevar em relação ao produto ou reduzir por classe as alíquotas internas e de
importação, em até cinco ponto percentuais.

XI - a instituição por lei estadual limitar-se-á a estabelecer a exigência do imposto na no art. 155. §2", V, d.
alínea d do inciso V.

Justificativa

As Emendas Aglutinativas ora propostas, visam aumentar a autonomia
financeira dos Estados.

Sala das Sessões. 10 de setembro de 2003.

p~hM~.n
Vice-Líder do 1 H.

Emenda Aglutinativa

Emendas objeto da fusão: 165 e 346 todas apresentadas perante a Comissão Especial e
Emenda Aglutinativa n° 27.

Acrescente-se à PEC nO 4 I, de 2003. o seguinte art. 7", renumerando-se os artigos seguintes e dando

se ao ar!. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Tran~itórias, a seguinte redação:

"Art. 155 , ..

1\'")'>
'H.~ , .••••••••••.••••.•.•.••• ---- ..••...••..•• -- •. -•••.•••••••• -.---- •••• -----.-- ••••.•••••••••••••• -••.•...• -•••••• - ..

y- ..

d) lei estadual poderá elevar em relação ao ptoduto ou reduzir por classe as alíquotas internas e de
importaçào, em até cinco ponto percentuais.

Xl - a instituiçào por lei estadual limitar-se·á a estabelecer a exigência do imposto na forma disciplinada pela
lei complementar de que trata inciso XII, observado o disposto no inciso V.

Justificativa

As Emendas Aglutinativas ora propostas, VIsam aumentar a autonomia
financeira dos Estados.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003.
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Emenda Aglutinativa 'Q'

Emendas objeto da fusão: 455 apreseot:J.da pemnte ti Comissào Especial e Emenda
~ Agl_utinati\'a n" 27.

.:\crC'Si.::Cnl<'>SC :i Erncnda Aglutlfl;}[l\"a n"'''' a:; segulIltes nrl~raçõcs:

"Art. 1-19.,\ ..

...... , - , , , , , , , , , .
I'~ràgratü único. ré. ElCuJ[~da a c()hr'lll~a da çocnnbuiçiio a que se n:ft:n; ~,t~ amgo na fatura de con~umo de
mergia e1crrica.njo se aplicando o art. l-lh. 111. a.

Justificativa

As Emendas Aglutinativas ora propostas. visam adequar a cobrança da
mntribuiçào de iluminação públil.:a.

Sala das Sessões. 10 de setembro de2003.

í~~0
~. Rodl'ígo Mala .

Vice-LIdeI' do PFL

Emenda Agiutinativa

Emendas objeto da fusao: 16.5 e 3..J.6 todas apresentadas perante a Comissào Especial e
Emenda Aglulinativ3 nel 27 .

.\erescenle-,ç i Emenda Aglutinal!\:! n'

·'.\n. 155 .

\' . - , , , , .. " , ,.

di ki estadual pi'dera de\'ar em relação a" produtD ou r~dU7.1r por classe "-, alíquot::" internas c de:
lmponaç:io. o:tD at.:' ~J[lCO pomo percentuais.

. , .
\i:~' m~;;;~i~;;:,·~~;;·i'e;~~·;~·d·~~·I·Íi·;~;;;;;::~~~;;·~~s~~bei~~~r a exigência do imposto na tónna Jl.scipljnada pela
k\ compkmentar ele que: tr::lta inciso XII. observado o disposto no inciso V.

Justificativa

As Emendas Aglutinativas ora propostas. visam aumentar li automJmia
tinanceira dos Estados.

10 de setembroSala das Sessões.

" I .
~~\

Dep. Rodrigo Maia
Vice-UJer do PFL
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Emenda Aglutinativa

-:::--:----:----:-----~---------------___:_---------__,i,
f rnend'ls Ob]elO da fusão: 10 l. 269. 350. 319. 31i4. ÓÜ. 137 e 279 todas apresentadas perame a Comissào i
EspecIal.

Dê-se à alínea "d" do im:iso I do art. 159 da Constituição. introduzida pelo
art. I" da PEC. :l se!='Uintc redação:

",\n. 159 .
I· .

d) dois pllr cento dcsnnados a tinancÍ<lmelllo de programas de dl:senvolvimemo nas regiõl:s Norte. !'\ordeslc
c CCl1Iro·\ )este e no Estado do Espírito Santo r.:passados aos respcctivos estado, a titulo de Iransti.:rênCla de
caplwl. tlclS termos d:; lei compkmcnrar.·'

Justificativa

A redação da alínea "d" foi elaborada de torma propositadamente vaga. quanto á
lkstinaç:lo caos beneficiários dos recursos, e determina que sejam administrados pela
União. Acontece que a inclusão da alínea teve por objetivo compensar os Estados menos
tlesenvohidos por não ter sido introduzida a tributação no destino, no caso do ICMS. É
natural. portanto. que os recursos da alínea "d" fiquem com os Estados do :\one. Nordeste
(; Centro-Oeste e () estado do Espírito Samo. ainda que com destinação específica e
aplicação regulamentada em lei complementar.

Ademais, O Governo Lula assumiu a Presidência com uma proposta de
Desenvolvimento Regional Sustentável. objetivando equacionar a herança de desigualdades
que sempre caracterizou a realidade espacial do Pais, mas ao que se vê, é exatamente o
oposto. ji que de acordo com o Projeto de Reforma Tributária. são repassados tão-somente
2%, da receita dos Impostos de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados para a
reduçào sistemática das desihJUaldades regionais.

Ora. se o objetivo do Governo é implementar uma política que vise construir uma
base que transformará as Regiõesdo Nordeste. Norte. Centro-Oeste e o Estado do Espirito

~Jntu em sinal de: eticicncia c <.;ompctitívidadc. o pitio investimento l/Ut,' se promon:
mU:llm~nte nessas rcg1ões se perdI.: diante do vaSlO território :lbrangioo PC'lU Fundo
~'OIlstllucional.

Sala das Sessões, 10 de setembro

~l~"~t CJLVC}Y--L'\
Moroni Torgan
Vice-Líder do pFL
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N°58Emenda Aglutinativa

Setembro de 2003

I Emendas objeto da fusão: 384 e 165 apresentadas perante a Comissão Especial e Emenda
, Aglutinativan" 27. ---l

Acrescente-se li Emenda Aglutinatna n" 2':'. as seguimes alterações:

"Art. 91 ..

*3". Será concedido crédito de triuta por cento do valor pago a titulo da contribuiçào de que uata este artig.o.
para compensação com o imposto de que trata o ano 153. lI.

Justificativa

As Emendas Aglutínativas ora propostaq. vísam estabelecer mecanismo de
compensação dos valores pagos a 11tulo de CPMF

Sala das Sessões. 10 de setembro de 2003.

I

EMENDA AGLUTINATIVA

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

: Emendas objeto da tusào: nO 233 e n" 61.c.., .• ~ _

Acrescente-se ao art. 1S9 da Constituição Federal, alterado pela emenda aglutinaüva do
Relator, o seguinte paráb'Tafo:

Art. '59 A União entregará:

I -- do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados. das contribuições socíais e de intervenção no dominio
econômico e daquelas que trata o art. 239, quarenta e nove por cento na seguinte tàrrrta:

Justiticativa

A emenda aglutinativa em questão objetiva fortalecer as rei.:eitas estaduais,
ra!orizando ü pacto tederatlvo.

• i
I '. j

~~j.---", II

Deput~do . Rudrígo Maia
Vice-Líder do PFL

\

Sala das sessões. fO'

...----------
de ;:<;etembro~2003.

\

-------- -_._-- ----_._----_._--- _.------_._---- -_.--
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EMENDA AGLUTINATIVA

Ouinta-feira 11 46177

I Fusão da emenda n° 61 apresentada à Comissão Especial e n° 27 (Aglutinati~aGlobal), de
~2!09/03.

o art. 159 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Aglutinativa Global nO 27, passa
a vigorar com a sebJUintc redação.

"/\rt. 159 t .

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no
domínio econômico prevista no art. 177, § 4'\ para os Estados e o Distrito Federal,
distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se retere o inciso II do referido
pa.rágrato.
IV - vinte por cento do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio
econàmico prevista no art. 177, § 4", para os Municípios, distribuídos na íOnTIa da lei,
observada a destinação a que se refere o inciso Il do referido parágrafo.
§ l° , ..
:-i?"\01- .

*3" .
§ 4" (Suprimido). (NR)"

Justificativa

A emenda aglutinativa em questão objetiva distribuir os recursos da CIDE dos
l:ombustiveis para Estados e Municípios.

Sala das scssü~s. 10 de setembro , de 2003.

\
.,~.____\,/6....... .

Deputado Rodrigo Maia
Yice~Liderdo PFL
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OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esclareço ainda que, se aprovada a Emenda n° 49 
que vamos votar agora - , estarão prejudicadas as
Emendas Aglutinativas nOs 52,53,65,66 e 67. Assim,
irão a votos 8 destaques de bancada e as seguintes
Emendas Aglutinativas: 57, 60, 61,63,64,68,69,70,
71 e 72. Ou seja, 10 emendas aglutinativas, ressalva
da a hipótese de algumas dessas emendas serem
também prejudicadas pela votação de outras, eviden
temente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. citou algumas emendas que estão prejudica
das. Eu sei que não estamos votando agora a Emen
da n° 49. Vamos votar o DVS para, em seguida, votar
a Emenda n° 49. Mas no avulso da Emenda n° 49, na
terceira página, consta: "Emenda Aglutinativa resul
tante da fusão da Emenda Aglutinativa Global nO 27 e
das Emendas nOs 60, 61, 133, 165, 174, 187, 269,
319,346,350,359, 399 e 455". Essas emendas foram
rejeitadas na votação em globo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, se V. Exa. reparar,
em todas as folhas consta esse cabeçalho. O que
vale é a primeira, a folha de rosto: "Emenda Agluti
nativa resultante da fusão da Emenda Aglutinativa
Global n°27 e das Emendas nOs 101, 204, 233, 169,
241,279,384,391 e 40".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu concordo
com V.Exa., mas no avulso distribuído, nas folhas 3, 4
e 5, constam emendas que foram rejeitadas na vota
ção em globo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Foi
retificada a primeira folha e esqueceram de retificar
as seguintes.

Está retificado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, é um esquecimento lamentável.
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, peço
um esclarecimento de V.Exa.: ainda teremos 20 vota
ções nominais?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Exatamente.

O SR. MORONI TORGAN - E V.Exa. pretende
votar as 20 hoje ainda?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos verificar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos passar à votação do dispositivo destacado, obje
to do Destaque da bancada do PFL de n° 3:

"Art. 1° .
Art. 155 ..
§2° ..

11 - A isenção e a não-incidência, sal
vo determinação em contrário de lei comple
menta:

Art. 3° .

"Art. 90. A transição do imposto de que trata o
art. 155, 11, da Constituição, para a forma definida
nesta Emenda, observará o seguinte:

I - fica permitida a manutenção dos incentivos e
benefícios fiscais e financeiros, vinculados ao impos
to, autorizados por convênio, nos termos da Lei Com
plementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, e os autori
zados ou concedidos por lei ou decreto estadual ou
distrital, destinados ao fomento industrial, agropecuá
rio e aqueles vinculados à estrutura portuária, à cultu
ra, ao esporte, a programas sociais, ao investimento
em infra-estrutura rodoviária e em programa habita
cional, concedidos, inclusive em caráter individual,
até 30 de setembro de 2003, ainda que sob condição
e por prazo certo, observado o seguinte:

a) aqueles autorizados por convênio, nos ter
mos da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de
1975, por prazo certo e em função de determinadas
condições, terão seu prazo de fruição mantido confor
me o ato concessório;

b) os demais benefícios ou incentivos autoriza
dos por convênio, nos termos da Lei Complementar
n° 24, de 7 de janeiro de 1975, poderão ter seu prazo
de fruição mantido pelo órgão colegiado de que trata
o art. 155, § 2°, XII, g, pelo prazo máximo de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da
promulgação desta Emenda;

c) os autorizados por meio de lei ou decreto es
tadual ou distrital, destinados ao fomento industrial,
agropecuário e aqueles vinculados à estrutura por
tuária, à cultura, ao esporte, a programas sociais, ao
investimento em infra-estrutura rodoviária e em pro-
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grama habitacional, não poderão ser prorrogados e
terão seu prazo de fruição mantido conforme o ato
concessório, não podendo ultrapassar o período de
onze anos, contados do primeiro ano subseqüente ao
da promulgação da presente Emenda;

d) os Estados eDistrito Federal terão 90 (noven
ta) dias após a promulgação desta Emenda para pu
blicar nos seus respectivos Diários Oficiais todos os
atos concessórios relativos à alínea c, ou sua referên
cia, quando já publicados;

e) em 60 (sessenta) dias da publicação prevista
na alínea d, os Estados e o Distrito Federal deverão efe
tuar o registro e o depósito da documentação compro
batória dos atos de concessão, para arquivamento junto
ao órgão colegiado previstono art. 155, § 2°, XII, g;

f) verificada, pelo órgão colegiado previsto no
art. 155, § 2°, XII, g, a manutenção indevida do incen
tivo ou benefício, deverá ser feita comunicação ao ór
gãoprevisto no art. 155, § 2°, XII, m, para instauração
do respectivo processo administrativo;

gJos incentivos ou benefícios não enquadrados
nas hipóteses do caput deste inciso ou os não publi
cados no prazo de que trata a alínea d ficam extintos
após 180 (cento e oitenta) dias da promulgação da
presente Emenda;

11- para efeito de aplicação do disposto no art.
155, § 2°, IV, b, daConstituição, para vigência nos três
primeiros exercícios da exigência do imposto na for
ma dada por esta Emenda, as alíquotas de referência
deverãó ser fixadas de forma a manter equilíbrio com
o sistema de partilha das alíquotas interestaduais vi
gentes na data da promulgação desta Emenda, e se
rão reduzidas, no decurso do prazo de oito anos, na
forma e graduação prevista em lei complementar, até
que se estabeleça uma única alíquota de referência
de, nomáximo, quatro por cehto;

111- fica vedada, a partir da promulgação da pre
sente Emenda, a concessão ou prorrogação de in
centivos ou benefícios fiscais ou financeiros relativa
mente ao imposto de que trata o art. 155, li, da Consti
tuição, exceto a prorrogação, até a vigência da lei
complementar referida no inciso I, de incentivos ou
benefícios fiscais concedidos para atendimento das
disposições do art. 146, 111, d, da Constituição, e a
concessão ou prorrogação por convênio, nos termos
da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975,
considerando-se extintos, na data da promulgação da
presente Emenda, quaisquer outros incentivos e be
nefícios fiscais ou financeiros concedidos a partir de
30 de setembrode 2003;

IV - Lei complementar prevista no art. 155, § 2°,
XII, disporá sobre o regime de transição referido nes
te artigo, podendo criar fundos ou outros mecanismos
necessários à sua consecução, e, observado o que
determinam os incisos I a 111, a vigência dos incentivos
e benefícios fiscais e financeiros e a aplicabilidade
das regras em vigor à época das respectivas conces
sões;

V -lei estadual poderá estabelecer adicional de
até cinco pontos percentuais nas alíquotas definidas
nos termos do art. 155, § 2°, IV e V, a, da Constituição,
observado o seguinte:

a) o adicional poderá ser estabelecido para, no
máximo, quatromercadorias e serviços, que tenham,
na data da promulgação desta Emenda, alíquotas su
periores às que vierem a ser definidas;

b) a alíquota da mercadoria, bem ou serviço,
acrescida do respectivo adicional, não poderá ser supe
rior à vigente na data da promulgação desta Emenda;

c) o adicional estabelecido poderá vigorar pelo
prazo de três anos, contados do início da exigência do
imposto na forma desta Emenda, devendo ser reduzi
do, após o referido prazo, em, pelo menos, um ponto
percentual ao ano, até·a sua completa extinção.

VI ~ para efeito do disposto no art. 155, § 2°, XIII,
d, da Constituição, o órgão colegiado de que trata o
inciso XII, g, do mesmo parágrafo, poderá estabelecer
um sistema de transição, definindo critérios para a fi
xação de prazo pelos Poderes Executivos dos Esta
dos e do Distrito Federal.

VII - Lei complementar poderá permitir a manu
tenção das exigências previstas na legislação estadu
al, vigentes na datada promulgação desta Emenda,
estabelecidas como condição à aplicação do diteri
mento do lançamento e pagamento do imposto.

§ 1 ° As normas concessivas de benefícios ou
incentivos fiscais ou financeiros a que se refere este
artigo não poderão contemplar novos beneficiários a
partir da promulgação desta Emenda.

§ 2° Pelo prazo de até três anos, contados da
data de publicação desta Emenda, os Estados e o
Distrito Federal poderão, a seu critério, destinar até
cinco décimos por cento da receita líquida do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
à manutenção dos incentivos e benefícios concledi
dos a programas e projetos culturais e programas de
inclusão social, criados até essa data, respeitado O li
mite de cinco por cento do ICMS a recolher pelo con
tribuinte.

§ 3° Enquanto não aprovada a lei complementar
prevista no inciso li, as alíquotas interestaduais vigen-
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tes na data da promulgação desta Emenda serão re
duzidas, a cada ano, de um ponto percentual, no caso
da maior alíquota de referência, e de meio ponto per
centual, no caso da menor ai íquota de referência, até
que se estabeleça uma única alíquota de referência
de, no máximo, quatro por cento;

§ 4° Enquanto não se estabelecer uma alíquota
interestadual única de referência de, no máximo, 4%,
a que se refere o inciso li, o imposto nas operações
com energia elétrica e petróleo, inclusive lubrifican
tes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados,
caberá integralmente ao Estado de localização do
destinatário, aplicando-se as regras previstas no art.
155, §2°, VI, e e g, XII, ben eXIII, e. da Constituição.

§ 5° Findo o período a que se refere o § 2°, ca
berá ao Senado Federal definir as alíquotas de refe
rência dos produtos nele mencionados, observado o
limite máximo do inciso 11.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que queiram manter o texto dirão
"sim"; os que queiram suprimi-lo dirão "não".

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quem votar a favor do destaque vota
"não"?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Verde vota "sim".

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O
PRONA vota "não", Sr. Presidente.

A SRA. VANE$SA GRAZZIOTIN (pedoB-AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o PCdoS entende que o destaque acaba com a
parte principal do projeto de reforma tributária. Por
isso, vota "sim", para manter o texto, que avança para
possibilitar o fim da guerra fiscal neste País.

O SR.DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, reconhecemos que
é autofágica a manutenção da guerra fiscal entre os
Estados. Um período de transição de 11 anos permiti
rá que os Estados consigam trabalhar melhor a ques
tão do ICMS.

Portanto, o PDT encaminha o voto "sim".
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, partido
reformista, o PPS entende que é necessário haver
modificações. O destaque apresentado pelo PFL não
muda absolutamente nada, continua tudo como está.
Então, o voto será "sim", a favor da manutenção do
texto proposto.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB também compreende que as alterações no
ICMS são pontos fortes da reforma.

Portanto, vota "sim".
O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "sim", pela manutenção do texto do Relator.

O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PP vota "sim", Sr. Presi
dente, para manter o acordo em torno da Emenda
Aglutinativa n° 49.

A SRA. KELLY MORAES (PTB-RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - O Partido Trabalhista Bra
sileiro vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pretexto de
combater a guerra fiscal, o Governo propõe nova dis
ciplina do ICMS profundamente regressiva e nefasta,
sobretudo para os trabalhadores de baixa renda,
aqueles que dedicam a maior parte de seus rendi
mentos ao consumo.

A fixação das alíquotas do ICMS, imposto que
mais grava o bolso do consumidor. decisão de nature
za eminentemente política, que deveria ser tomada
por representantes do povo, segundo tradição inicia
da no século 5<111- assustadoramente, um partido de
esquerda joga fora essa tradição - , é atribuída a um
colegiado de administradores que não tem nenhuma
responsabilidade política.

Além disso, o estabelecimento de alíquota única
por mercadoria fará com que ela seja estabelecida
evidentemente pelo ponto mais alto. Se uma merca
doria, como energia elétrica, por exemplo, é gravada
para determinada classe de consumo em 4% num
Estado e em 30% em outro, imaginem qual será a alí
quota escolhida. Ganha um doce quem descobrir qual
alíquota os Secretários da Fazenda vão escolher.
Será a mais baixa? Evidentemente que não, será a
mais alta.

Portanto, deve cessar toda essa cantilena do
Governo, que alardeia um pretenso caráter redistribu-
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tivistade uma reforma profundamente regressiva no
seu núcleo, que é a forma de estabelecimento e da
base de cálculo das alíquotas do ICMS.

O Senado Federal será relegado a figura mera
mente decorativa, Espero que os Senadores não se
contentem com o papel ridículo que essa emenda
quer impor à Casa representativa dos Estados. Se
perguntarem a um Senador, que votou 6 números - 4,
8,12, 14,16, 18: "Senador, a que mercadoria se apli
ca essa alíquota?", ele responderá: "Eu não sei. Per
gunteQ1 ao CONFAZ".

É isso que o Governo, oriundo de um partido de
profunda tradição.democrática, o PT,. pretende fazer:
jogar fora o princípio da legalidade, o maior dos obstá
culos à sanha arrecadatória dos Governos, No afã de
jogar fora a água do banho, estão jogando também o
bebê, Aopretendétem combater a guerra fiscal,
S.Exas. estão criando um sistema profundamente ne
fasto para opovb trabalhador de baixa renda deste
País. Por isso, somos pela supressão do texto,

O PSDB vota "não".
O SRANTONIO CARLOS MAGALHÃES

NETO (PFL-BA. Pela ordem, Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, inicialmente
afirmoqué o PFL em nenhum momento desta discus
são defendeu a c9ntinuidade da política de guerra fis
caL O PFL defendeu, sim, desde o início, de forma in
transigente, o aprofundamento do debate sobre o
pacto federativo em nosso País. Enxergávamos, com
muita cla~eza,que o Governo e seUs Líderes deixa
vam de lado a discussão sobre o equilíbrio federativo
entre1:l. União, os Estados e os Municípios, Por diver
sas vezestambémalertamosa Nação para o fato de
que ()s Municípios esti3.vamtotalmente excluídos do
projeto •de reforma tributária. Agora, queremos nos
deter na reflexão que interessa aos Estados brasilei
ros.

Sras. e Srs, Governadores, não vamos aceitar
nenhum tipo de negociação casuística que os leve
nos próximos, a cada momento de dificuldade finan
ceira, a ter de recorrer ao auxílio do Governo Federal.
Não, Srs. Governadores! Não se sujeitem a vir a Bra
sília comopires namãopedir favores aos Ministros e
ao Presidente da República, Defendam a autonomia
dos respectivos Estados, como, afinal de contas, con
sagra a nossa Lei Maior.

Queremos a mudança da legislação do ICMS,
mas Mo uma mudança abrupta, que retire de vez o
poder de. legislar dos Estados. Defendemos, sim, a
simplificação do sistema tributário, mas não à custa
do aumento da carga tributária, O destaque do PFL

pretende preservar a autonomia dos Estados e tam
bém o contribuinte brasileiro,

Sr, Presidente, devo ressalvar que Parlamenta
res do nosso partido, a exemplo da bancada do Rio de
Janeiro, não poderão acompanhar a orientação da li
derança, Nós as respeitamos, Sempre seguindo o
princípio democrático, entenderemos o voto de cada
qual. Mas quero sensibilizar os Parlamentares da mi
nha terra, a querida Bahia, representantes de outros
partidos, Se esse destaque não prosperar e o texto for
mantido, a Bahia terá um prejuízo muito grande: po
demos perder, no 11 0 ano da transição, quase 13% da
nossa arrecadação, Isso sem contar a· perda dos
Estados do Centro-Oeste e do Amazonas, Ceará e
outros,

Esta bandeira é suprapartidária, Deputados bai
anos, cearenses, de todos o Brasil, votem "não", pela
preservação da autonomia dos Estados brasileiros, a
favor do destaque do PFL.

Sr. Presidente, o nosso voto é "não".
O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra,
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO, Pela ordem,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas informar que, embora nosso partido tenha enca
minhado o voto "sim", a bancada de Goiás votará
"não", porque o Estado perde 300 milhões de reais
por ano com o texto proposto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira,

O SR. EUNíCIOOLlVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, causaram estra
nheza, principalmente à bancada do PT, as palavras
do Deputado Aloysio Nunes Ferreira. Simplificar 27
legislações de ICMS em uma, reduzir de 44 para 5 o
número de alíquotas e acabar com a guerra fiscal fo
ram os pontos que mais uniram os 27 Governadores e
fizeram o Relator apresentar. a proposta que quere
mos manter.

O PT vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota a Liderançé. do Governo, Deputado Beto
Albuquerque?
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O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela dárias que, na próxima reunião destinada à definição
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o da pauta, dêem especial atenção ao projeto da Sena-
Governo empreendeu todo o diálogo possível com o dora Marina Silva que protege nossos recursos gené-
PSDB para conseguir, de ontem para hoje, firmar en- ticos eo conhecimento das nossas populações tradi-
tendimentos que, à luz desse importante partido, cionais.
eram fundamentais para a aprovação dessa matéria. O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
Estamos convictos de que o acordo que construímos pela ordem.
juntos será cumprido. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Ressalto que um dos pilares dessa proposta é a VExa. a palavra.
simplificação. Dela não abriremos mão. O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão

O Governo encaminha o voto "sim", certo de do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que estamos mudando o Brasil. aproveito este momento para falar a respeito de indi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A cação que apresentei a esta Casa sugerindo ao Pre-
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to- sidente Lula apoiar a luta do povo argentino contra o
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação Fundo Monetário Internacional e para saudar a atitu-
pelo sistema eletrônico. de do Presidente Néstor Kirchner de não aceitar as

Está iniciada a votação. exigências dessa instituição.
Queiram seguir a orientação do visor de cada Como bem escreveu o argentino Adolfo Pérez

posto. Esquivei, Prêmio Nobel da Paz, "submeter a decisão
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- estratégica da economia e do país ao FMI ou a qual-

licito às Sras. e aos Srs. Deputados que venham ao quer potência ou credor externo, pagar os juros de
plenário, pois estamos em processo de votação nomi- uma dívida que não existe e que, aliás, já foi paga,
nal. aceitar a chantagem dos mercados internacionais

O SR. HENRIQUE AFONSO - Sr. Presidente, significaria capitular nas suas responsabilidades
peço a palavra pela ordem. como Presidente".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Neste sentido, sugerimos a urgente necessida-
VExa. a palavra. de de claro pronunciamento do Presidente Lula con-

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pela or- trário a qualquer condicionamento ao FMI e favorável
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e à ruptura de relações com referido organismo e à sus-
Srs. Deputados, peço a permissão de VExas. para fa- pensão do pagamento da dívida externa, assim como
zer uma pausa no debate da reforma tributária. a realização de ampla auditoria sobre ela.

Chamo a atenção de todos os Deputados da Também sugerimos convocar reunião com o
Amazônia para grave problema que estamos enfren- Presidente Kirchner, tanto para expressar solidarie-
tamos: a falta de proteção do nosso patrimônio bioló- dade à lutado povo argentino e saudar sua atitude de
gico e genético. resistência, como para, de forma consensual, estabe-

Recentemente, a Rede GTA - Grupo de Traba- lecer uma frente dos países devedores, a fim de de-
lho Amazônico promoveu importante exposição sobre fender a soberania dos países e dos povos da Améri-
o saque que estamos sofrendo. Espero que a Câmara ca Latina, rompendo com a submissão a organismos
dos Deputados e o Senado Federal tomem providên- internacionais e suspendendo de forma conjunta o
cias no sentido de elaborar uma legislação que coíba pagamento da dívida externa, que condenam nosso
a biopirataria. povo à fome, à miséria e ao desemprego.

Segundo informações do GTA, extraídas do No nosso entendimento, Sr. Presidente, esse é
IBAMA, negócios realizados pela biopirataria estão o único caminho possível para mudar o modelo eco-
movimentando no mercado internacional cerca de 60 nômico, responder às necessidades de milhões de
bilhões de dólares. Como ilustração, cito o preço de brasileiros e atender aos principais compromissos as-
um grama do veneno da aranha caranguejeira: 40 mil sumidos na campanha eleitoral: realizar a reforma
dólares. agrária e acabar com a fome e o desemprego no País.

Tem caráter de urgência urgentíssima a neces- O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a pa-
sidade de incluir na pauta de votação desta Casa o lavra pela ordem.
projeto lei de acesso aos recursos genético. Solicita- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
mos à Presidência da Câmara e às Lideranças parti- V.Exa. a palavra.
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O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem social que encerra. Por isso, estou tranqüilo em votar
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu- a favor da proposta.
gar, é preciso que nós, Parlamentares, tenhamos a Por último, Sr. Presidente, quero dizer aos Srs.
consciência de que devemos expor nossa posição Prefeitos que vieram aqui como quem joga truco, com
com clareza e nunca usar de mentira ou de má fé, cartas na manga,querendo cada vez mais, que va-
pois estasprejudicam nossa credibilidade perante po- mos dialogar. Façam a pressão que julgarem neces-
pulação. sária e vamos ver até onde poderemos avançar. Mas

É muito fácil afirmar inverdades em um discurso. de antemão quero dizer que eles saem. daqui com
Ele pode até ser aplaudido, mas não representa a re- mais dinheiro no bolso. É bom que se diga que no Go-
alidade. vemo anterior elesvinham aqui, eram mal recebidos

Sr. Presidente, o Parlamento só vai conseguir e não saiam com um tostão a mais no bolso.
recuperar o seu significado mais profundo quando as Agora, Srs. Prefeitos, V.Exas. podem ficar tran-
palavras aqui proferidas representarem o real e não o qüilos, porque a reforma tributária será como um so-
imaginário que muitas vezes queremos expressar. nho para os Municfpios. Todos sairão daqui com um

Muito obrigado. troquinho a mais e poderão dizer aos seus munícipes
O SR. COLOMBO _ Sr. Presidente, peço a pala- que neste Governo estão sendo mais b€im tratados

do que em qualquer outro.
vra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-
licito aos Srs. Deputados que venham ao plenário,

V.Exa. a palavra. pois estamos em processo de votação.
O SR. COLOMBO (PT-PR. Pela ordem. Sem re- A SR. ALICE PORTUGAL _ Sr. Presidente,

visão do orador.) - Sr. Presidente, não estamos discu- peço a palavra pela ordern.
tindo nesta Casa uma mudança drástica no Sistema
Tributário Nacional. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O d ~ d't V.Exa. a palavra;. s setores conserva ores que nao acre lavam
que este Governo teria a coragem de propor mudan- A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
ças tão significativas para a Nação estão bastante

dente, Sras. e Srs. Deputados, as vigorosas manifes-
preocupados. Em bem menos tempo do que se espe- tações estudantis que estão tomando conta das ruas
rava, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputa-

de Salvador já ganharam repercussão nadonal e 00
dos a reforma da Previdência e agora estamos votan- meçam a influenciar jovens de outras cidades de nos-
do a reforma tributária, dialogando com os Governa- so País vítimas dos mesmos tipos de abusos.
dores e Prefeitos e fazendo acordos para simplificar a

A juventude da Capital baiana, revoltada com o
sistemática de cobrança de impostos neste País. aumento das passagens do transporte coletivo, auto-

Àqueles preocupados com a possibilidade de a rizado pelo Prefeito Antonio Imbassahy, do PFL, in-
reforma significar aumento da carga tributária, quero dignada com as péssimas condições desses serviços
deixar claro para todos os brasileiros que aqui não tra- e as limitações impostas ao uso do meio-passe estu-
tamos de cobrar nada de novo. Com a reforma tributá- dantil, tomou as ruas de Salvador. Obrigou o Prefeito
ria, vai se cobrar daqueles que lançam o imposto na a recuar de suapostura intransigente e a ceder em al-
nota fiscal, mas não o recolhem ao Governo. guns pontos, entre outros, o congelamento do preço

O emaranhado de normas que temos hoje cria das tarifas por um ano, a ampliação da validade do
brechas para que se entre na Justiça contra o Execu- meio-passe estudantil para os finais de semana, féri-
tivo ou se faça a elisão fiscal. as e feriados e sua extel1são aos estudantes de su-

Portanto, com essa reforma, o Governo vai arre- pletivo, pós-graduação e cursos tecnico-profissionali-
cadar mais sem aumentar os impostos, porque irá co- zantes. Conseguiu ainda o compromisso de a Prefei-
brar de quem - repito - atualmente lança o imposto tura revitalizaro Conselho Municipal de Transportes
na nota fiscal, mas não o recolhe. E mais, para o tra- Urbanos, que havia sido desarticulado pela Prefeitura
balhador que compra alimentos, remédios, vestuário, autoritária do PFL.
os impostos vão baixar significativamente. No último dia 7 de setembro, após o desfile do

Essa reforma, Sr. Presidente, assim que come- Dia da Independência, marcado pela manifestação
çar a surtir efeito, terá grande apoio popular. Todo do Grito dos Excluídos, centenas de estudantes
mundo a está querendo, acima de tudo, pela justiça ocuparam as escadarias do prédio da Prefeitura e,
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de forma organizada e pacífica - eu estava lá, repe
tiram seus protestos.

Contudo, a irreverência dos estudantes foi res
pondida com brutalidade pela Polícia Militar da Bahia,
o que tem de ser dito para tirar essa imagem pacifista
da Polícia Militar baiana. Domingo, lamentavelmente,
seguindo as ordens do Senador ACM, que fez duras
críticas ao Prefeito Imbassahy, a Polícia de Choque
promoveu cenas dramáticas de pancadaria na Esta
ção da Lapa, agrediu com especial violência adoles
centes, prendeu estudantes e confiscou câmeras que
registravam seus atos de brutalidade.

"A ordem do Governador é baixar o pau", reve
lou um dos policiais que comandava os espancamen
tos. Outro, mais comedido, informava que a Polícia de
Choque recebeu instruções para "aplicar energia e
disciplina" durante eventuais protestos.

Durante a manifestação, o universitário Lucas
Alberto Santos, de 23 anos, estudante de Ciências da
Computação da Universidade Federal da Bahia, foi
preso e conduzido a uma delegacia, onde foi autuado
pelo delegado de plantão e indiciado em 7 artigos do
Código Penal.

Apesar de o próprio delegado Nilton José Ferre
ira ter declarado ao jornal A Tardeque Lucas foi deti
do "mais porque a situação está ficando fora de con
trole do que pelos atos que praticoLi', o estudante
continua preso nas dependências da Polinter.

O juiz José Carvalho, da 14a Vara Criminal, ex
pediu mandado de prisão contra o estudante Lucas
Alberto dos Santos e o enquadrou em 7 artigos do
Código Penal Brasileiro, acusando-o de responsabi
lidade pela "paralisação do trabalho do interesse co
letivo" (art. 201 do CP), "de invasão de estabeleci
mento industrial e comercial ou sabotagem" (art. 202
do CP), "de frustração do direito assegurado pela le
gislação trabalhista" (art. 203 do CP), "de arremesso
de projétil contra veículo em movimento destinado
ao transporte público" (art. 264 do CP), "de atentado
contra a segurança de serviço de utilidade pública"
(art. 265 do CP), "de atentado contra a segurança
de meio de transporte" (art. 362 do CP), e "de resis
tência à prisão" (art. 329 do CP).

A estudante Diana Sant'Anna, que registrava a
prisão de Lucas com uma câmara portátil, foi agredi
da pela Polícia e teve seu equipamento apreendido
com brutalidade pelo Major Couto, um dos coman
dantes da operação.

Diversos outros estudantes, muitos deles ado
lescentes de 13 ou 14 anos, foram feridos pelos gol-

pes de cassetetes, socos e chutes desferidos pelos
policiais militares.

Revoltados com a injustificada repressão, os
estudantes marcaram nova manifestação para hoje,
11 de setembro, quando sairão às ruas para exigir a
libertação·do estudante preso e o atendimento de
suas reivindicações.

Quero, neste momento, manifestar meu repúdio
à repressão ordenada pelo Governador Paulo Souto,
denunciar a prisão arbitrária do estudante Lucas
Souza Santos e responsabilizar o Governador da Ba
hia pela truculenta ação da Polícia de Choque e o
Prefeito de Salvador pela insensibilidade de autorizar
aumentos, mesmo ciente das terríveis dificuldades
enfrentadas pela população, grande parte dela vítima
do desemprego que assombra a Região Metropolita
na de Salvador, área rodeada por largo cinturão de
miséria.

Solidarizo-me com a luta dos estudantes sote
ropolitanos e espero seu exemplo de cidadania seja
um alerta para o desenvolvimento de políticas públi
cas voltadas para a geração de empregos, diminui
ção dos índices de miséria e adoção de ações que
dêem perspectivas de futuro à nossa juventude. Tra
ta-se de fenômeno psicossocial que tem de ser es
tudado. O aumento das tarifas de transporte coletivo
no Brasil não pode continuar, porque a população
não pode mais ser onerada.

Se há algo positivo nesse processo e que
precisa ser dito com clareza é a ruptura no seio do
carlismo. Hoje, o Deputado José Carlos Aleluia já
tenta angariar de volta a simpatia do Senador
ACM, apoiando-o e acariciando-o politicamente no
plenário da Casa. Mas o rompimento é explícito.
Foi a juventude que provocou a fissura. É neces
sário entender o que se passa em Salvador para
planejar e projetar o Brasil com emprego, desen
volvimento social e justiça.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apelo aos Deputados do Governo para que venham
a plenário participar desta importante votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco todos os Srs. Parlamentares a virem ao
plenário, pois estamos em processo de votação.



Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente; o Município de Nina Rodrigues,
no meu Estado, recebeu do Fundo de Participação
R$ 34 mil, quando só para o pagamento da folha de
pessoal precisa .de R$ 58 mil. Isso mostra que preci
samos trabalhar no sentido de encontrar uma solu
ção para resolver esses gravíssimos problemas.

Muito obrigado.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
dente, peço a palavra pela ordem. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Pela or-
Tem a palavra V.Exa. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

O 5R. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. e Srs. Deputados, hoje estivemos com diversos Pre-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden- feitos de pequenos Municípios do Estado do Mara-
te, Sras. e Srs. Deputados, diversas vezes ocupei nhão - a maiorparte de menos de 30 mil habitantes
esta tribuna para manifestar minha divergência so- - , aos quais eu tive a oportunidade de dizer, e mui-

. tos talvez não tenham gostado, que, apesar do com-
bre vários pontos do Relatório do Deputado Virgílio petente trabalho do nobre Deputado Virgílio Guima-
Guimarães, principalmente aqueles relacionados
com a progressividade de impostos patrimoniais. A rães e de ser verdade que os médios e grandes Mu-

. nicípios obterão ganhos com a reforma tributária, a
progressividade é própria do Imposto de Renda,· e situação dos.pequenos, em sua fragilidade, tem de
não tem qualquer sentido doutrinário, teórico ou
mesmo pratico aplicá-Ia para o Imposto de Trans- ser examinada e bem compreendida, Eles não serão
missão Inter Vivos, para o Imposto Sobre Transmis- contemplados pelos benefícios dessa reforma. Po-
são Causa Mortis e para o Imposto Territorial Rural. derão ter o direito de tributar, mas não de determi

nar quem tributar. E a população que vive exclusiva-
Manifestei também minha discordância em re- mente daquilo que paga o FUNRURAL ou a Prefei-

lação à sistemática de distribuição do ICMS aos Mu- tura é muito pobre;

nicípios.Aatual sistemática deveria ser mantida, e o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preci-
máximo que se poderia fazer seria determinar que samos discutir, ou no Senado Federal, no texto da
um terço desse imposto fosse distribuído por força
de lei federal. reforma, ou numa emenda à Constituição separada,

o Fundo de Participação dos Municípios. Custeado
Entretanto, Sr. Presidente, tenho de reconhe- como está pelo IPI, cujo percentual da arrecadação

cer o grande esforço do Deputado Virgílio Guima- que lhe é destinado diminuirá ainda mais, em função
rães, principalmente em torno de um item muito im - do financiamento do Fundo de Desenvolvimento Re-
porta.nt€! para o Rio de Janeiro, aquele relacionado gional e uma série de outras questÕes, e pelo
com o FUhdo de Financiamento de Programas de Imposto de Renda, a tendência é deacentuada que-
Desenvolvirnento. A inclusão de Municípios do Esta- da do Fundo de Participação. Precisamos reforçar
do nesse Fundo de Desenvolvimento, com um per- essa receita, e os pequenos Municípios têm o direito
centuaJdeparticipação, tem sido uma grande luta. de se preocupar com isso.
Nós flllminenses, que conhecemos a situação do
noroesteqo Estado, devemos reconhecer o grande Aprendemos bastante com a Lei dle Respon-
empenho do Deputado Virgílio Guimarães. sabilidade Fiscal, quando o Relator Pedro Novais

diminuiu as exigências para Municípios com me-
Concordo plenamente com o sistema de tran- nos de 20 mil hàbitantes. De fato, é necessário tra-

sição da cobrança da origem para o destino mon- tá-los de forma diferenciada, criando condiçÕes
tado porS.Exa., que ensejou a redução de 1% por para que sobrévivam e prestem à população os
ano pelo prazo de 4ânos e a manutenção dos in- mínimos serviços.
centivos fiscais por um período de 11 anos, o que
também é muito importante para os Estados mais
pobres e principalmente para o Rio de Janeiro. Por
esse motivo, congratulo-me como Deputado Virgí
lio Guimarães.

Espero que seja mantido o art. 90, que é par
te importa.nte da estrutura da reforma tributária, do
período de transição, e é fundamental para o meu
Estado.



Sr. Presidente, V.Exa., que é tão democrata e
tem mantido uma postura irretocável, precisa aju
dar-nos a melhorar as condições dos Municípios.

Esperamos que todos os Deputados que inte
gram esta Casa possam dizer que deram sua parce
la na Juta em benefício dos Municípios brasileiros.

Muito obrigado.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
acompanhei as tentativas de acordo em torno da
questão. Mais do que tudo, apelo no sentido de que
tenhamos sabedoria para encontrar uma solução
melhor para os problemas por que passam os Prefe
itos do País, que vivem a pior das situações finance
iras. Os Municípios estão quebrados. Os repasses
são irrisórios. Talvez possamos mudar essa conjun
tura modificando o texto do nobre Relator, fixando
5% do Fundo de Participação dos Municípios.

Sr. Presidente, sei da luta de V.Exa., dos Depu
tados José Carlos Aleluia e Antônio Carlos Maga
lhães Neto, que continuam tentando um acordo para
facilitar a votação, o que vai ser importante para todo
o Plenário, mas, sobretudo, vai ganhar o Brasil.

Era o registro que gostaria de fazer.
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bra
sil precisa crescer. Foram 20 anos de baixo cresci
mento econômico, resultado da política econômica
que o endividou. E o Governo Lula herdou a grande
responsabilidade de resolver os problemas fiscais e
previdenciários do País e, por meio de reformas jus
tas, dar ao Estado condições de arcar com suas obri
gações para com todos os seus cidadãos.

Estamos, neste momento, a debater uma refor
ma tributária que visa à redistribuição de uma pesada
carga àqueles setores que durante esses 20 anos
sempre se utilizaram da máquina pública, do modelo
econômico, para colher vantagens e privilégios. Por
essa razão ouvimos diversas vozes contrárias à pro-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Moroni Torgan, vou estudar o pedido de
VExa.

O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem VExa. a palavra.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, assistimos hoje à maior de
monstração de força dos Municípios brasileiros.
Esperávamos que o Governo Federal, que obteve
tanto apoio dos Prefeitos na eleição, tivesse sensibi
lidade e boa vontade para com essas Unidades da
Federação, concedendo-lhes algum benefício.

Nós, que estamos lutando aqui, que na refor
ma da Previdência estivemos sempre ao lado do
Governo, temos a tranqüilidade de dizer desta tribu
na que hoje votaremos contra essa reforma tributá
ria que beneficia não o Brasil, mas somente o Go
verno central.

Onde estão os benefícios para os Municípios,
Sr. Presidente? Ouço um prócer do Governo anunci
ar que na Câmara não poderão ser concedidos, mas
que no Senado haverá uma melhora do FPM, da
condição dos Municípios.

Ora, o que estamos fazendo nesta Casa?

Nós, do PFL, ajudamos tanto esse Governo
porque as reformas compreendiam a linha progra
mática do nosso partido e tínhamos uma posição
definida no sentido de aprová-Ias, mas não aprova
remos essa, que não beneficia os Municípios, antes
tripudia sobre eles.

Estão aqui estão os Srs. Prefeitos, e vão voltar
para suas residências, suas bases, sem um aceno do
Governo central, a não ser a promessa de que no Se
nado se vai resolver o problema dos Municípios. Dian
te disso, numa demonstração de coesão, já anuncia
ram que, com a sua força, podem parar o Brasil.

Mas vamos continuar na luta por um melhor
tratamento para os Municípios. Estaremos sempre
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O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or- ao lado do municipalismo. Os Prefeitos não podem
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ficar pedindo esmolas ao Governo central.
tempo da sessão esgotou-se. Acredito que, como
estamos em processo de votação, assim que procla
mar o resultado, V.Exa. encerrará a sessão extraor
dinária. Como há quorum, solicito a VExa. o encer
ramento da votação.



Dizem que vão reduzir o impacto do IPI sobre os
bens de capital. Teremos IPI de baixo e de alto impac
to. Ora, Srs. Deputados, atualmente o Presidente da
República pode reduzir IPI por decreto. E recente
mente deu um presentaço para as multinacionais das
indústrias automobilísticas, ao reduzir o IPI, o que
aliás não serviu para nada, pois o preço do automóvel
continua alto.

Dizem que exoneraram o ICMS das exporta
ções. Meus amigos Srs. Deputados, é perfeitamente
possível fazer isso por lei complementar. A não-cumu
latividade da COFINS, sua transformação em tributo
sobre o valor agregado pode ser feita por lei ordinária,
ou por medida provisória.

Com essa reforma constitucional, o que o Go
verno está conseguindo fazer é tornar nosso sistema
tributário mais rígido, constitucionalizando temas que
podem e deveriam ser tratados nos termos da Consti
tuição de 1988, por legislação infraconstitucional,
portanto mais suscetível de adaptação à evolução da
conjuntura.

Isso é um absurdo!
Quanto ao ICMS, reafirmo aquilo que disse:

esse é um imposto que atinge sobretudo as pessoas
de baixa renda, que não aplicam dinheiro na bolsa
nem na poupança, que gastam toda a sua renda em
consumo. Ora, esse imposto sobre consumo será fa
talmente elevado, pela forma de cálculo e pela elimi
nação do princípio da responsabilidade política na
sua fixação, atribuindo-se essa decisão da maior im-
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posta, na tentativa de arrebatar os Prefeitos, que tal- quotas diferenciadas no Imposto sobre Transmissão
vez estejam aqui na falsa ilusão de que está em dis- Causa Mortis segundo o grau de parentesco, algo de
cussão uma carga tributária mais ou menos elevada, difícil compreensão e sem precedentes na doutrina
quando a reforma é neutra; seu objetivo é única e ex- mundial do Direito Tributário.
c1usivamente simplificar impostos, estabelecer uma Parece-me que, no conjunto, essa reforma fará
legislação federal pa.ra o ICMS e a progressividade. com que o Sistema Tributário Bra.sileiro fique piordo

Em todo o período republicano nunca tivemos que era. A emenda vai sair pior que o soneto.
um sistema tributário em que o imposto incidisse com Uma série de temas tratados na reforma tributá-
alíquota mais alta sobre o setor da sociedade que tem ria do Governo Lula, apresentados por seus defenso-
renda maior e desonerasse o "Seu" Joaquim, o "Seu" res como providências benéficas ao setor produtivo,
João, o bancário, o metalúrgico, a dona de casa, o ci- ou não precisariam estar na Constituição, ou nela já
dadão que. compra um pedaço de pão, um quilo de estão.
carne, que vai ao supermercado e paga por produtos Dizem que vão facilitar a geração de empregos
em cujo preço estão embutidos os impostos cumulati- porque será possível substituir a contribuição sobre a
vos, que são repassados ao consumidor. folha de pagamento por uma contribuição sobre o fa-

A renda e o patrimônio no Brasil, diferentemente turamento; ora, isso já está na Constituição de 1988.
de em outros países modernos, não são tributados de É preciso que alguém informe ao Governo que já é
maneira correta. O imposto sobre o consumo, que possível fazer isso.· A Constituição de 1988 já faculta
atinge a todos, indiscriminadamente, é regressivo, essa forma de financiamento da Seguridade Social,
não considera a situação de quem paga. Essa, sim, é que é a contribuição sobre o faturamento das empre-
uma injustiça que agrava â· pobreza, que prejudica a sas.
população mais pobre.

Estamos resgatando a missão que até agora
nem os GoVernos militares nem os civis tiveram cora
gem de realizar: a de tornar o País justo para todos os
brasileiros, com crescimento econômico.

Neste momento, é bom louvar a iniciativa do Go
verno, que em Cancún está liderando um conjunto de
nações que se sentará à mesa de igual para igual
com os Estados Unidos e os países do Mercado Co
mum Europeuparadebater soberanamente uma pa
uta de reivindicações que ta.mbém coloque os produ
tos agrícolas bra.sil.eiros em condição de disputar o
mercado, rompida a barreira discricionária e discrimi
natória que· impede nossas exportações.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a. palavra ao Sr. Deputado Aloysio Nunes
Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB,SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta minha fala é
um adendo, uma espécie de post-scriptum à rápida
intervenção que fiz no encaminhamento desta vota
ção pela bancada do PSDB. Indiquei então a falsida
de, o caráter mistifica.dor da propaganda que faz o
Governo a respeito do cunho social dessa reforma, ao
apontar uma pretensa progressividade no seu con
junto, por ter incluído no texto alguns berloques como,
por exemplo, a possibilidade de se estabelecerem alí-
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portância para a vida do povo a um conjunto de técni- das pelas instâncias superiores, o que demonstra a
cos que não dependem de votos para se elegerem e ilegalidade desses mandados.
que, portanto, podem cuidar apenas do caixa do Go- Fala-se muito de juízes políticos quando deci-
vemo, sem se preocuparem com as conseqüências dem em favor da Constituição, em favor da função so-
disso para a população. cial da propriedade, mas não se diz que esse juiz tem

Por essa razão, Sr. Presidente, reafirmo a minha sido, ao longo dotempo, um instrumento da UDR no
profunda e irredutível hostilidade a essa pretensa re- Pontal do Paranapanema.
forma tributária. Nossa solidariedade ao MST e nosso repúdio

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, ao Juiz Atis de Araújo Oliveira.
peço a palavra para uma questão de ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Convoco todos os Srs. Deputados para virem ao ple-
V.Exa. a palavra. . . . t dnano, pOIS es amos em processo e votação.

O SR. MORONI TORGAN(PFL-CE. Questão de O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ques- palavra pela ordem.
tão de ordem tem base no art. 95 do Regimento Interno.
Trata-se apenas de uma. questão de procedimento. Exis- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
tem destaques para cuja votação o Governo será o res- Concedo a palavra ao nobre Deputado Zé Geraldo.
ponsável pelo quorum de 308 Deputados, e emendas O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
aglutinativas para as quais o ônus do quorum será da revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Oposição. A questãb que formulo é se haverá paridade putados, o PFL e o PSDB esforçam-se para vir à tribu-
de tratamento. Ou seja, como o Governo precisa de quo- na posicionar-se contra uma reforma que já poderia
rum qualificado, a votação já se arrasta por quase 45 mi- ter acontecido se o Governo passado assim o quises-
nutos; indago se o mesmo tratamento será dado à Opo- se, pois tinha base no Congresso para realizar tanto a
sição quando precisar colocar quorum qualificado. reforma da Previdência Cbmo a tributária.

É a questão de ordem que, por questão de iso- Hoje os Prefeitos vieram a Brasília pedir mais
nomia, formulo a V. Exa. recursos, e com certeza o Governo vai liberá-los. Vá-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ A rios programas do Governo Federal estão fazendo o
Presidência analisará, a cada tempo, a matéria em dinheiro chegar aos Municípios mais distantes, como
votação, e, de acordo com a análise do Plenário nas por exemplo os financiamentos do microcrédito, com
votações, dará o tempo necessário para que os De _ recursos dos bancos regionais e da Caixa Econômica
putados exerçam seu direito de voto. Federal, e o Programa Fome Zero.

O SR. MORONI TORGAN - Agradeço a V. Exa. Estive examinando hoje o Plano Plurianual para
O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, pela o período 2004/2007. Verifiquei o que se está progra-

ordem. mando para as rodovias da Região Norte, e constatei
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ que para a Rodovia Transamazônica, que em 8 anos

Com a palavra o Deputado João Alfredo. não recebeu sequer R$ 70 milhões, foram propostos
O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Pela ordem. mais de R$ 200 milhões. É verdade que esses recur-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o assunto já sos ainda não são suficientes para asfaltar o trecho
foi referido pelos companheiros Adão Pretto e Luci de mil quilômetros que neste momento, mesmo sem
Choinacki, mas quero reforçar o repúdio à atitude do chuvas, encontra-se intrafegáve!, mas com certeza,
Juiz da Comarca de Teodoro Sampaio, Atis de Araújo com a recuperação da nossa economia, votaremos
Oliveira, que hoje decretou a prisão de 11 integrantes neste Congresso créditos especiais para importantes
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. obras, para diversos Municípios deste País, principal-

Dentre os presos encontra-se a companheira mente os pequenos, que só contam hoje com o Fun-
Diolinda Alves de Souza, esposa de José Rainha Jú- do de Participação dos Municípios e com o FUNDEF,
nior, quedeixou em casa os filhos de 3 e 11 anos de porque não têm outras receitas.
idade. Portanto, a reforma tributária é necessária, pois

É. preciso dizer claramente que essa foi mais propiciará a distribuição de recursos em todo o País.
uma decisão arbitrária do Juiz de Teodoro Sampaio, O Governo caminha no rumo certo. Por isso,
que no período de 1 ano já decretou 30 prisões de in- sinto-me feliz neste momento por, como Deputado
tegrantes do MST, todas elas posteriormente revoga- Federal, poder ajudar a aprovar as reformas.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con- perávit da balança comercial, com aumento da expor-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Vignatti. tação, para não depender do FMI. Um grande sinal de

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão que estamos no rumo certo são os U$13 bilhões do
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no saldo positivo da balança comercial deste ano, fruto da
Governo Lula somos solidários com os Prefeitos de todo nova relação política deste novo Govemo.
o Brasil. Nunca antes eles haviam sido recebidos por um A esperança de todos os Prefeitos que se en-
Presidenteda República. Foi na sexta marcha dos Prefei- contram em Brasíl ia - os que estão neste Plenário, os
tos brasileiros a Brasília que pela primeira vez neste País que estão em casa, os que saíram para jantar agora e
o Govemo,com todo o seu staff, recebeu-os e estabele- os que estão retornando - é que este Governo dê cer-
ceu, a partir daí, negociações etratativas. E novamente o to e essa reforma possa trazer marcos diferentes para
Governo Lula móstra~se solidário com os Prefeitos, nesta o País.·E vai trazer. Com certeza, no ano que vem va-
sétima marcna à Capital, promovida cóm o objetivo es- mos ver muitos Prefeitos aplaudirem o Governo pela
pecífico de discutir a reforma tributária. distribuição Justa de recursos, cOm critérios sérios,

Hoje pela manhã ouvi a entrevista concedida à contemplando a todos, não sÓ aqueles do partido do
Rádio·CBN pelo Presidente da Confederação Nacio- Governo, mas toda a sociedade brasileira.
nal dosPfefeitos, Paulo Ziulkoski, que ressaltou o pa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
pel do GoVerno Lulá ao estabelecer um grupá de ne- Convoco os Srs. Deputados a virem ao plenário, pois
gociação e a maneira difElrente corno o tema vem sen- estamos em processo de votação.
do tratado, deixando claro os avanços conquistados O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
na refotmatributáti€l,.prióritáriamente na relação com palavrapela ordem.
os pequenos Municípios. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

É claro que esses Municípios merecem uma V.Exa. a palavra.
preocupação diferenciada. Sua principal fonte de ren- O SR.RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
da é a aposentadoria dos agricultores, quando retor- Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, há mais de
nam à cidade. E v~jarn o que acontece·em Santa Ca- 10 minutos não se modifica o quorum no painel. Soli-
tarina, Estado que represento, onde a segunda fonte
de renda é o cheque-Iêite de todos os meses, assim cito a V.Exa. qUe encerre esta votação, porque tere-
como no Norte e Nordeste é o tíquete do Programa mos várias pela frente, e se formos levar mais de 1

hora em cada uma...Fome Zero, que passou a sêr uma importante receita.
Precisamos compreender a importância dessa O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va-

reforma tributáriapára os Municípios. Graças àpolíti- mos encerraroportunamente.
ca ec.on.ômica adotada, o.crescimen.to industria.l, com O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) -

t d PIB d .. t 't d Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
o aumen o o.. ..' po. era mcremen ar a recel a os Paulo Pimenta.
Municípios. A políticado Estado mínimo, implementa-
da nos últimos anos, repassou muitas responsabilida- O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem.
des para OS Municípios e aumentou o endividamento Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
do Estado brasileiro, o que vem sendo combatido em Deputados, quero também reafirmar a importância da
nosso Governo, porque sempre fomos contra essa votação da reforma tributária. Pretendemos concluí-Ia
prática. ainda nesta noite. Ela acompanha a mesma lÓgica

Causa-nos estranheza a presença de muitos presente na intenção do Presidente Lula, quando en-
Prefeitos que antes não participavam da marcha - viou a esta Casa a proposta de reforma da Previdên-
não os nossos, que sempre vieram - , mas seremos cia: fazer do Brasil um país mais justo, que !=l0ssa pro-
solidários com eles também, porque não vamos tratar teger de formaprioritária os setores da sociedade que
ninguém diferentemente. Como sempre disse, Sr. Re- ao longo de tantos anos ficaram à margem da aten-
lator, essa reforma. visa ao bem-estar da sociedade ção dos diferentes Governos que nos antecederam.
brasileira, motivo de nossa preocupação, bem como É estranho, Sr. Presidente, mas precisamos
aos desempregados deste País. lembrar sempre que aqueles que vêm à tribuna dizer

Énesse.sentido, com um objetivo diferente, que que o nosso Governo pretende aumentar a carga tri-
vamos fortalecer o Estado brasileiro, que precisa obter butária são os .mesmos que, como Governo, anos
uma maior arrecadâção sem áumentar carga tributá- atrás, quando a carga tributária era da ordem de 23%,
ria, com crescimento econômico, com aumento do su- Deputado Arlindo Chinaglia, elevaram-na para 36%.
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Nossa reforma vai desonerar o emprego, vai di
minuir o imposto sobre os alimentos na mesa do tra
balhador, sobre os remédios, e, mais ainda, incentivar
nossas exportações. Vamos aumentar a arrecadação
sem aumentar a carga tributária. Vamos criar um sis
tema simplificado de arrecadação, que vai dar mais
racionalidade às ações do Estado e funcionará de for
ma integrada, no âmbito da União, dos Estados e dos
Municípios. Isso vai possibilitar a retomada mais orga
nizada e efetiva da nossa economia, melhorando a ar
recadação de todas as Unidades Federadas, inclusi
ve a União. E o aumento da arrecadação vai propiciar
a seqüência de ações sociais do Governo do Presi
dente Lula, como por exemplo o microcrédito, que on
tem comemorou a conta de número 500.000. Ou seja,
pessoas que nunca sequer imaginaram entrar em
uma agência bancária e abrir uma conta corrente po
derão contar com crédito; outras pessoas estarão
sendo contempladas com as vagas criadas pelo Pro
grama Primeiro Emprego - quase 1 milhão; mais de
R$ 8 bilhões estarão sendo destinados para o Plano
Safra da Agricultura Familiar.

Assim como o Fome Zero, esses projetos certa
mente vão multiplicar-se, e tantos outros virão, por
que este Governo vai arrumar a casa e preparar o
País para uma nova fase de crescimento. O emprego
vai voltar a ser uma realidade. Novas oportunidades
vão surgir para que possamos incluir no projeto de
País milhões de brasileiras e brasileiros que ao longo
dos últimos anos foram excluídos pelos Governos an
tecedentes, cujas políticas econômicas levaram o
País à atual situação.

Sr. Presidente, mais umavez, digo que oprojeto
da reforma tributária certamente seguirá seu caminho
no debate no Senado Federal. Existem várias ques
tões levantadas pelos Prefeitos e Governadores que,
no meu ponto de vista, ainda merecerão especial
atenção, Deputado Nelson Proença, como a questão
dos Fundos de Desenvolvimento Regional. Aliás, na
opinião do Ministro Ciro Gomes, deveria ser conside
rada a questão das mesorregiões deprimidas de todo
o País, que são 14, e no nosso Estado uma delas en
volve a chamada grande fronteira do MERCOSUL
Santa Catarina, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul
e a metade sul de Rio Grande do Sul, a região do País
que menos cresceu nos últimos 10 anos e também
merece ser olhada e contemplada com o Fundo de
Desenvolvimento Regional que estamos criando para
atender a outros Estados do País.

Certamente, Sr. Presidente, com a participação
desta Casa no debate, o Senado será hábil e sensível,
para que possamos aprimorar ainda mais esse projeto,

para que ele possa traduzir aquilo que de melhor o
País pode desenvolver e realizar, na reforma tributária
que a atual conjuntura nos exige e nos permite.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos en
cerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
quorum de 443 não se altera há 15 minutos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Veja
novamente, Deputado.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Só para me
atender. V.Exa. tem razão. Então, sugiro que se pror
rogue a sessão por mais 2 ou 3 horas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Su
giro que V. Exa. venha ao microfone com mais fre
qüência.

O SR. RENATO CASAGRANDE-Sr. Presiden
te, peço apalavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSS-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a votação desse destaque é
importante para o projeto de reforma tributária. Rea
firmo que as modificações do ICMS, principal tributo
do País, será um dos pontos mais importantes da re
forma, se retirarmos a proposta de unificação de le
gis�ação única, de 5 alíquotas, e outros pontos.

Falo sobre um assunto que diz respeito direta
mente a meu Estado, o Espírito Santo. No processo
de negociação, conseguimos fazer com que se desse
início à graduação das alíquotas interestaduais a par
tir do quinto ano, o que dá aos Estados produtores a
garantia de se adaptarem às novas regras, que só co
meçam a valer a partir do quinto ano. O Deputado Vir
gílio Guimarães teve a capacidade de vislumbrar o
ponto de transição. É por isso que defendemos a ma
nutenção dessa parte do texto, tendo em vista a im-

-~~-------- - --"-----------~ ---------------------
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AMAPÁ

portância desse item sobre o ICMS constante do rela- Francisco Rodrigues PFL Sim
tório do Deputado Virgílio Guimarães. Luciano Castro PL PUPSL Sim

Muito obrigado. Maria Helena PMDB Sim
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va- Pastor Frankembergen PTB Sim

mos encerrar a votação. (Pausa.) Suely Campos PP Sim
Está encerrada a votação. Total Roraima: 7
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência vai anunciar o resultado:

Votaram:
Sim: 346
Não: 97
Abstenção: 00
Total: 443
ESTÁ MANTIDO O TEXTO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC N° 41/2003 - DVS PFL - § 2°
ART. 155 E ART. 90
Início Votação : 10/09/2003 20:05
Fim Votação: 10/09/200321 :04
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 16:48
Resultado da Votação
Sim: 346
Não: 97
Total da Votação 443
Art. 171
Total Quorum: 444

ORIENTAÇÃO

PT -Sim
PMDB-Sim
PFL- Não
PSDB -Não
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
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Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PLlPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PLlPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PL PUPSL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 21

PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
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Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
EduardO Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
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
Osvaldo Coelho PFL Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiag() PT Sim
Raul Jungmann PPS Não
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Robert() Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 20

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
José Th()maz Nonô PFL Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
João Fontes PT Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Nã()
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim

Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Nã()
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PTSim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barb()sa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 39

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
B()nifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
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Fernando Diniz PMDB 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
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 49
EspíRITO SANTO
Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim

Rose de Freitas PSDB Sim
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 Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes S.Part. Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoS Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
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

Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 42
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim

José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB 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 Não
Mariângela Duarte PT Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Uma PTB Sim

Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim

Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vicente Cascione PTB Sim

Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Rajão PSDB Não
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL· Não
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSDB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás: 11
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MATO GROSSO DO SUL João Pizzolatti PP Sim

Antônio Carlos Biffi PT Sim Jorge Boeira PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim LeodegarTiscoski·PP Sim
Geraldo Resende PPS Sim Luci Choinacki PTSim
Murilo Zauith PFL Não Mauro Passos PT Sim
Nelson Trad PMDB Sim Paulo Afonso PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim Paulo Bauer PFL Não
Waldemir Moka PMDB Não Serafim Venzon PSDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 7 Vignatti PT Sim

Total Santa Catarina: 15

Setembro de 2003

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDB Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Gervásio Silva PFL Não
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Veda Crusius PSDB Não
Total Rio Grande do Sul: 24

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Esgotado o tempo regimental vou encerrar esta ses
são convocando outra logo após.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

-------- ---- -- -~----- ---- -------~----------~~- ~~~ ._--------- ---~-
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APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS:

Darcísio Perondi PL 1937/2003

Pastor Reinaldo PL 1938/2003

Pastor Reinaldo PL 1939/2003

Jovair Arantes REQ 1162/2003

Júlio Redecker PL 1940/2003

Júlio Redecker PL 1941/2003

Milton Cardias RIC 819/2003

Chico Mencar INC 865/2003

PL 1929/2003

PRC 75/2003

REQ 1170/2003

PL 1928/2003

PL 1931/2003

PL 193412003

PL 1935/2003

PL 1932/2003

PL 1933/2003

INC 86412003

PL 1942/2003

.Proposição
e PEC 159/2003

Ementa
Dá nova redação ao § 3º do al1. 226 da
Constituição Federal.
Dispõe sobre o reajuste da Verba Indenizatória do
Exercício Parlamentar e dá outras providências.
Requer o desarquivamento do Projeto de Lei nº 2942, de
1997.
Dispõe sobre incentivo fiscal para viagem de intercâmbio
cultural, nas condições que especifica.
Estabelece normas para registro de diploma e inscrição
nos Conselhos Profissionais dos graduados em
Medicina, Enfermagem, Farmácia, Bioquímica,
Odontologia e· Fisioterapia.
Modifica dispositivos da Lei n.2 5.869, de 11 de janeiro
de 1973.
Dispõe sobre a capacitação de professores para a
educação infantil.
Dispõe sobre a uWização, pelas prefeituras municipais,
do horário do Programa Oficial de Informação dos
Poderes da República nas emissoras de radiodifusão
sonora locais durante a vigência de situação de
emergência ou de estado de calamidade pública em
seus municípios.
Estabelece o controle da aplicação de recursos
decorrente de incentivos fiscais \
Proporciona as polícias que menciona a aquisição de
armamentos de indústrias nacionais ou do exterior.
Su~ere à Casa Civil da Presidência da República o
encaminhamento de projeto de lei com o objetivo de
ampliar a licença no caso de addção de criança por
servidora pública federal, assegurando-lhe também a
concessão de auxílio-natalidade.
Estabeleceql.le as empresas fabricantes de produtos
eletrodomésticos e eletroeletrônicos deverão colocar
ernseus aparelhos sistema de voltagem automático.
Institui o código telefônico único de acesso para os
serviços de emergência.
Obriga os restaurantes e estabelecimentos afins a
afixarem a quantidade média de calorias das porçôes
dos alimentos em todo o território nacional.
Requer esclarecimento sobre o processo de seleção dos
Parlamentares para inscrição no Grande Expediente.
Dispõe sobre a prestaçào de serviço rodoviário
interestadual de transporte coletivo de passageiros sob
regime de fretamento turístico
Dispôe sobre o cadastramento obrigatório dos
empreendimentos ou estabelecimentos que explorem
serViços de hospedagem.
Soliclta informações ao Se Ministra da Educação sobre
o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensina
Superior - FIES.
Sugere ao Ministério da Justiça o envio de Projeto de Lei
relativo ao pagamento de pensão à mãe de Antônio
Gonç<alves de Abreu, a Sra. Antônia Gonçalves de
Abreu.
DispÕe sobre a regulamentação da profissão de
Cabeleireiro, Esteticista, Manicura, Pedlcura e Similares

..•••_ " ••••• _•• ""._ "'~Nm.. _ .. _ •••__~_•••.•.• ~.9~2ut~~~J?L<?~!.9.~..'J~.~~.L". .._ _ _----_ _.. ,.._ _ '-'"

Carlos Nader

Carlos Nader

Luiz Alberto

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Autor
lnaldo Leitão
outros
ChiCO Alencar

Carlos Nader

Carlos Nader

Perpétua Almeida

Terezinha
Fernandes
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de

PL 1943/2003
PL194412003

Pl 1946/2003

PL 1945/2003

RIC 82112003

R~C 82012003

PL 1948/2003

PL 1947/2003

PL 194912003

PL 195312003

PL 1951/2003

REQ 1165/2003
REQ 1166/2003
PLP 94/2003

PL 195012003

PL 195412003

PL 1952/2003

Deley
Gonzaga Patriota

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Eduardo Cunha
Paes Landim
Darcísio Perondi

Alberto Fraga

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Luiz Bittencourt

Eduardo Paes

Wellington Roberto

ÃI;;~'and~e'"'6à·;dos;;····"··REõ'T163/2õô·i··Em~d~arrie~trl'ã~'-ÃE(f-908/2003,anex;;' Moção de-
Apoio dos alunos do Curso de Direito do Centro
Universitário de Brasnia . UNICEU8, à indicação do
Embaixador José Mauricio 8ustani ao Prêmio Nobel da
Paz,
Dispõe sobre o crime de terrorismo biológico.
Define condições para circulação de veiculas
automotores em áreas urbanas tombadas e dá outras
providências

Professora Raquel REQ 116412003 Requer registro nos Anais da Casa de voto de louvor
Teixeira pela Edição Especial Jovens (Veja 1813). Requer, ainda,

que do registro seja dado conhecimento à Editora Abril,
na pessoa de seu Presidente, Roberto Civita.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, nas
embalagens de cigarros, as datas de fabricação e
validade.
Proibe a venda ou cessão de Informações cadastrais de
sua propriedade.
Dispõe sobre a regulamentação do exercício das
profissões de Analista de Sistemas e suas correlatas,
cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Informática e dá outras providênc!as.
Altera a redação da Lei nº 9702 de 1998 que "dispõe
sobre critérios especiais para alienação deimáveis de
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS e dá outras providências".
Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social a respeito das ações praticadas pelo INSS contra
seus devedores e sonegadores.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social a respeito das localizações de prédios
pertencentes ao INSS nas Cidades de São Paulo, Porto
Alegre e Belo Horizonte.
Altera os arts. 10 e 23 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de
1998, que "Dispõe sobre a regularização, administração,
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da
União, altera dispositivos dos Decretos-Leis n9s 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro
de 1987, regulamenta o § 29 do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras
providências."
Estabelece os termos e limites em que será exercido o
direito de greve pelos servidores públicos federais.
Altera a Lei nQ 8989, de 24 de fevereiro de 1995, que
dispóe sobre isenção de IPI na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física e
aos destinados ao transporte escolar, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a elevação para dezoito por cento a
alíquota da CSLL devida pelas instituições financeiras
Dispõe sobre a regulamentação da profissão de
cabeleireiro e maquiador
Modifica a redaçáo do art.1O da lei n2 9.437. de 20 de
fevereiro de 1997.
Requer a retirada de destaques.
Solicita a retirada do Projeto de Lei nQ 426 de 2003.
Estabelece normas e procedimentos
responsabilidade social para o Estado.

Orlando Fanlazzini PL 195512003 Dispõe sobre ~...!:xpropri~I(~B.~JJ.eba~~J1ouv:~_
>_., •• , ...~ ~ ••' "'"'-""'~''''''-+-'''"-'''''''''''''''''''-'---'---''''''''''''''''''''''''''''''-''~-''-'---~~'''~,,------

~~-----_.. _- ~~~~~- _. __._---~ ---~ - ._-_..-_. -_.~-
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milícias armadas e dá outras providências.

Luiz Couto REQ 1167/2003 Requer que seja registrado nos Anais da Casa, a Carta
de Cabedelo(anexa), datada de 10 de setembro 2003,
que trata de alinhar reivindicações do setor pesqueiro
paraibano.

Laura Carneiro REQ 1168/2003 Requer retirada do Projeto de Lei nº 380, de 2003, que
Dispõe sobre a proibição de exportação de armas de
fogo aos países limítrofes.

Deley PL 1956/2003 Dispõe sobre contratos. cessões, termos, ajustes,
procurações e outros instrumentos congêneres,
unilaterais ou bilateriais, assinados por atletas
profissionais ou não profissionais e dá outras
providências

Carlos Souza INC 866/2003 Sugere ao Ministério da Integração Nacional
modificações nos instrumentos que regulam a
concessão e o funcionamento do sistema de incentivos
regionais do País.

Carlos Souza INC 867/2003 Sugere ao Ministério da Fazenda a suspensao de
exigência de reconr1ecimento de direito à redução do
imposto sobre a rendas de pessoas jurídicas na área de
atuação da extinta SUDAM.

Carlos Souza PL 1957/2003 Dá nova redação ao caput e ao § i!"! do art. 1º da Medida
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, que
'altera a legislação do imposto sobre a renda no que se
refere aos incentivos fiscais de isenção e de redução,
define diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação
de parcela do imposto sobre a renda nos Fundos de
Investimentos Regionais, e dá outras providências".

Wilson Santos PL 1958/2003 Denomina "Rodovia André Antônio Maggi" o trecho
federal da BR-364 situado entre os municípios mato
grossenses de Diamantino e Comodoro.

Lobbe Neto PL 1959/2003 Dá nova redação ao art. 161, da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997.

Marinha Raupp PL 1960/2003 Estabelece. normas para o processo de execução dos
programas nacionais do livro didático e biblioteca da
escola e dá outras providências.

Marinha Raupp PL 1961/2003 Suprime o inciso I do § 2º do art. 14 da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 2001, para estender a
isenção da COFINS e do PIS/PASEP às empresas da
Amazônia Ocidental e às situadas em área de livre
comércio.

Marinha Raupp PL 1962/2003 Acrescenta o Inciso VIII ao art. 1º da Ler nº 8.072, de 25
de julho de 1990.

Marinha Raupp PL 1963/2003 Torna obrigatório a vacinação contra arubéoJa de
mulheres em idade fértil".

Marinha Raupp INC 868/2003 Sugere ao Exoelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
a abertura de prazo para renegociação com estudantes
que foram beneficiados com o Programa do Crédito
Educativo Federal CREDUC e encontram-se
inadimplentes ou impossibilitados de continuar pagando
o valor das prestações estipuladas".

André de Paula INC 869/2003 Solici1a ao Ministério do Meio Ambiente a adoção de
providências junto ao CEPENE-1BAMA, para o
pagamento de salários de pescadores prestadores de
serviços daquele órgão.

Rogério Si Iva PL 1964/2003 Dispõe sobre o resgate do empréstimo compulsório
instituído pelo Decreto-lei nº 2.288, de 23 de julho de
1986.

Edson Duarte PL 1965/2003 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de ju~ho de 1989, que dispõe
..•. _. __ ._...... •__.... .__ .~_.. . .".. " sobre a~ro~é~.~~~.! fazendo incluir no~...!0~.ls!'~_o~
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Confúcio Moura INC 870/2003

Babá INC 872/2003

Marcelo Ortiz INC 871/2003

Nicias Ribeiro REQ 1173/2003

Claudio Cajado RIC 822/2003

Edison Andrino REQ 1172/2003

.. ., n'_'__ n'n"_'~"" ••.,_.•••"._ m_._u"·····_·__..~ ..•__··proê:·iutoST~;g·~~~· reali·~·i~·~·-sobre preju i~os'- à sãGde

causados pelos pesticidas sobre a saúde humana.
Solicita informações ao Sr. Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão sobre as definições das linhas
geodésicas que constituem os limites entre os Estados e
Municípios para efeito do cáuculo do recebimento dos
Royalties ou compensação financeira pela produção do
petróleo e gás natural na plataforma continental.
Requer a anexação do PL 1561/03 ao Projeto de Lei
981/99.
Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo,
relativa à elaboração e envio, à Câmara dos Deputados.
de Projeto de Lei visando a alongar a permanência, no
Brasil, de capitais de curto prazo aqui investidos.
Requer o envio de indicação ao Ministério da Fazenda,
sugerindo a isenção da cobrança da tarifa pela
manutenção de conta corrente.
Requer o envio ao Presidente da República, Sr. Luís
Inácio Lula da Silva, a sugestão de adoção de
providências para apoiar a luta do povo argentino contra
o FM I e saudar a atitude do Presidente argentino Nestor
Kirchner de não aceitar as exigências do FMI.
Requer, com fundamento no art. 155 do Regimento
Interno, URGÊNCIA na apreciação do Projeto de lei n>!
1292/99

Terezinha PL 1976/2003 Dispõe sobre a anistia de condenados por prática de
.F,?r0.a...~,9~~...."..,., ._.._,.,..~_",,,~~"~_,~.,, __• ,. .servi!(o d~.I..':Idjodjfu~~?-<:?9..'::.~~ária. .._ .... .

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL

Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima 2

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB

Total de Amazonas 5

RONDÔNIA

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá 2

Casara PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB

Total de Rondônia 3

PARÁ ACRE

Anivaldo Vale PSDB
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB

Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Total de Pará 6

Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Total de Acre 2

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL

Total de Tocantins 1

~~~~~---~--
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MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Dr. RibamarAlves PSB
Eliseu Moura PP
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PLPUPSL
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão 6

CEARÁ

Arnon Bezerra PSDB
Leônidas Cristino PPS
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSD8
Total de Ceará 4

PIAuí

8. Sá PPS
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Total de Piauí 4

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Mucio Sá PTB
Total de Rio Grande do Norte 2

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro PP
Marcondes Gàdelha PTS
Wellihgton Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba 3

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDS
Miguel Arraes PSS
Osvaldo Coelho PFL
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães PTS
Severino Cavalcanti PP
Total de Petnambuco 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSS
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PLPUPSL
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe 1

BAHIA

Antônio Carlos Magàlhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araujo PFL
José Rocha PFL
JOSiàs Gomes PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia 15

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PLPlIPSL
Jaime Martins PLPUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Má.rcio Reinaldo Moreira PP
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais 16

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Rose de Freitas PSDS
Total de Espírito Santo 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almir Moura PLPUPSL



46202 Quinta-feira 11

Carlos Santana PT
Fernando Gonçalves PTS
Francisco Dornelles PP
Josias Quintal PMDS
Juíza Denise Frossard PSDS
Julio Lopes PP
Roberto Jefferson PTB
Total de Rio de Janeiro 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Chico da Princesa PLPUPSL
Giacobo PLPUPSL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTS
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Ricardo Barros PP
Total de Paraná 11

Setembro de 2003

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Dr. Pinotti PMDB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Ivan Valente PT
João Batista PFL
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Milton Monti PLPUPSL
Neuton Lima PTB
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicente Cascione PTB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo 17

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso 4

GOIÁS

Jovair Arantes PTB
Total de Goiás 1

MATO GROSSO DO SUL

Murilo Zauith PFL
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Alex Canziani PTB
Cezar Silvestri PPS

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Total de Santa Catarina 4

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMOB
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul 9

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA
Or. Rodolfo Pereira PDT
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Oavi Alcolumbre PDT
Or. Benedito Dias PP
Total de Amapá 2

TOCANTINS
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Sarney Filho PV
Total de Maranhão 1

PIAuí

Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí 1
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RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Lavoisier Maia PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte 4

PERNAMBUCO

Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS

João Lyra PTB
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Jackson Barreto PTB
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe 3

MINAS GERAIS

Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Herculano Anghinetti PP
Leonardo Mattos PV
Total de Minas Gerais 4

EspíRITO SANTO

Neucimar Fraga PLPUPSL
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO
Fernando Gabeira PT
Itamar Serpa PSDB
Sandro Matos PMDB
Total de Rio de Janeiro 3

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Delfim Netto PP
Jamil Murad PCdoB
João Herrmann Neto PPS
Medeiros PLPUPSL

Michel Temer PMDB
Ricardolzar PTB
Vanderlei Assis PRONA
Total de SÃO PAULO 10

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Neyde Aparecida PT
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás 2

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Total de Paraná 2

SANTA CATARINA
Zonta PP
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacei PDT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul 3

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordiná
ria, para hoje, quarta-feira, dia 10, às 21 h07min,
com a seguinte:

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 41-B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n.o 41-A, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá
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outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela admissibi
lidade, com emendas, contra os votos dos deputa
dos Eduardo Paes e Mendonça Prado (Relator: De
putado Osmar Serraglio); e da Comissão Especial
pela admissibilidade das emendas apresentadas,
exceto as de nas 115 e 182 e, no mérito, pela apro
vação das de nas 18, 129, 135, 166, 171,216,226,
385 e 434; pela aprovação parcial das de nas 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 Constituição na 464, de
2001, apensada; com substitutivo; e pela inadmissi
bilidade das emendas de nso 115 e 182; e pela rejei
ção das demais. emendas apresentadas e da Pro
posta de Emenda à Constituição n.o 13, de 2003,
apensada, contra os votos dos deputados Antônio
Carlos Magalhães Neto, Gerson Gabriel/i, José Ro
berto Arruda, Machado, 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 nas. 464-A, de 2001 e 13, de 2003.

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 5
minutos.)

Ata da 17gB Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 10 de setembro de 2003

AMAZONAS
Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPL/PSL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 17

RORAIMA

ÀS 21 HORAS E 7 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

PARÁ

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 7

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

AMAPÁ
Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 6
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Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida pedoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PLPUPSL

Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 18

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Amon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 22

PIAuí

Átila Lira PSDB
B.Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
MussaDemes PFL
Paes Landim PFL
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
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MúcioSá PTB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
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
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito De Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal pedoB
Antônio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
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

Setembro de 2003

PFL
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Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo LarA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB

Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 51

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Dr. Heleno PP
Edson EzequieL PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDS
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDS
Francisco Dornelles PP
Jair Solsonaro PTS
Jandira Feghali PCdoS
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
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Josias Quintal PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PMDB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
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
Jefferson Campos PMDB

João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
LObbe Neto PSDB
Luciano lica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador limbaldi PTB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa NETO PLPUPSL
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
lulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 62

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 7

~~--~--
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares POT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMOB
Eliseu Padilha PMDB

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
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
Total de Santa Catarina: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos 8iffi PT
Antonio Cruz PT8
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSOB
Alex Canziani PTB
André Zacharow POT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PUPSL
Colombo PT
OrR Clair 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
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 15

DISTRITO FEDERAL Eduardo Sciarra PFL

Alberto Fraga PMOB Giacobo PUPSL
José Rajão PSOB Gustavo FrueT PMOB
Maninha PT Hérmes Parcianello PMOB
Osório Adriano PFL Iris Simões PTB
Sigmaringa SEIXAS PT José Borba PMOB
Tatico PTB José Carlos Martinez PTB
Wasny de Houre PT José Janene PP
Total de Distrito Federal: 7 Luiz Carlos Hauly PSOB

Max Rosenmann PMOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB
Oliveira Filho PUPSL
Osmar Serraglio PMOB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Sc::hons PT
Takayama PMOB
Total de Paraná: 28
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Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria Do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTS
Paulo Gouvêa PUPSL
Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 28

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 477 Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
Dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
Solicito aos Srs. Deputados que registrem a pre

sença.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Questão de

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento questão de ordem embasada no art. 80 do
Regimento Interno, que determina a leitura da ata:

'~I1. 80. Abertos os trabalhos, o Se
gundo-Secretário fará a leitura da ata da
sessão anterior, que o Presidente conside
rará aprovada, independentemente de vota
ção':

Pode ser independente de votação, mas a leitu
ra deve ser feita. A dispensa da leitura muitas vezes
ocorre, mas, regimentalmente, não está prevista.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Suspendo a sessão por 5 minutos.

(A sessão é suspensa.)
O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a ca

deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocên
cio Oliveira, 10 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Está reaberta a sessão.

Designo o nobre Deputado Pastor Reinaldo, Se
cretário ad hoc, para ler a ata da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PASTOR REINALDO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

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. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que
venham ao plenário e registrem sua presença.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Luiz
Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mu
itos Prefeitos vieram hoje a Brasília para lutar pelos
interesses dos Municípios. Sabemos que muitos en
frentam enorme crise financeira, assim como todo o
País. Lula, ao assumir a Presidência da República,
deparou-se com essa profunda crise e, por isso, envi
ou ao Congresso Nacional a proposta de reforma tri
butária, reivindicação antiga de vários segmentos da
sociedade. É incompreensível, então, que se queira
protelá-Ia. Precisamos simplificar a legislação tributá
ria do País, e é o que tentamos fazer agora.

Sr. Presidente, o Deputado Onyx Lorenzoni, do
PFL do Rio Grande do Sul, na ânsia de criticar o PT,
várias vezes fez afirmação que não corresponde aos
fatos históricos. E aproveito a transmissão da sessão,
pela TV Câmara, para fazer o devido esclarecimento
ao País. S.Exa. pode discordar de algumas idéias e
apresentar outra proposta. No que se refere a fatos
históricos, não podemos enganar o povo brasileiro.



v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

AMAPÁ

Coronel Alves PLlPSL
Eduardo Seabra PTB
Total de Amapá: 2

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLlPSL
Francisco Rodrigues PFL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
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Com referência à Constituinte de 1988, o Parti- O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Sem revisão
do dos Trabalhadores votou contrariamente ao texto do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
final porque discordava, principalmente, do capítulo venho a esta tribuna para requerer o envio de indica-
sobre a reforma agrária. A matéria foi democratica- ção ao Ministro da Fazenda, nos termos do art. 113,
mente votada e aprovada. O tempo mostrou que está- inciso I, § 1°, do Regimento Interno, em que sugiro a
vamos certos, tanto é que as questões relativas ao isenção de cobrança de tarifa pela manutenção de
campo precisam ser resolvidas e caminhamos nessa conta corrente bancária.
direção. OPartido dos Trabalhadores assinou aCons- A partir da edição do Plano de Estabilização
tituição porque aceitou o jogo. Econômica, o setor bancário passou a cobrar tarifas

Estão presentes aqui Constituintes do Partido pela prestação dos seus serviços. Tais tarifas vêm
dos Trabalhadores, a exemplo do próprio Deputado sendo elevadas continuamente, de forma que, segun-
Virgílio Guimarães, hoje Relator da proposta de refor- do informações recentemente divulgadas pela im-
ma tributária, e do Deputado Paulo Delgado. Consul- prensa, já cobrem 96% das despesas com pessoal,
tei S.Exas., que reafirmaram essa versão. no caso dos 10 maiores bancos privados.

O Deputado Onyx Lorenzoni, ao analisar as no- Essa cobrança onera pesadamente a popula-
tas taquigráficas e a histórica ata da sessão em que ção de baixa remuneração, especialmente os apo-
foi promulgada a Constituição de 1988, poderá verifi- sentados e pensionistas, cuja renda vem declinando
car seu erro, motivado pela ânsia de criticar o PT. continuadamente nos últimos anos.
S.Exa. não pode veicular essa enorme desinforma- Entre as citadas tarifas, consideramos exorbi-
ção à sociedade. O fato mostra que está mal informa- tante a instituição da cobrança pela manutenção de
do com relação à histórica promulgação da Constitui- conta corrente, cuja revogação pode serperfeitamen-
ção Cidadã de 1988. te absorvida pelo setor bancário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- Pelo exposto acima, sugerimos ao Ministro da
licito asSras. e Srs. Deputados que venham ao plená- Fazenda a adoção de providências para a isenção da
rio. Estamos em processo de votação. Trata-se de ma- cobrança de tarifa pela manutenção de conta corrente
téria constitucional e o quorum para iniciar a aprecia- bancária.
ção da matéria é de 308 Deputados. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Roberto
Balestra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PP-GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, hoje a bancada de
Goiás teve de tomar uma decisão que não agrada, so
bretudo ao Governo, porque tivemos que votar contra
a matéria que trata do ICMS. Neste momento falou
mais alto o bairrismo, o sentimento que nos une ao
Estado. Sabemos das intenções do Governo com re
lação à matéria, mas não podemos, de forma alguma,
deixar o Governador desamparado sem que toda a
bancada estivesse solidária a ele, pelo menos na ten
tativa de salvar o Estado de Goiás.

Portanto, Sr. Presidente, ao declarar o meu voto,
já inclusive expresso por meio da votação, quero dizer
que estamos votando com o coração e em favor do
Estado de Goiás.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convido as Sras. e os Srs. Deputados a comparece
rem ao plenário para darmos início ao processo de
apreciação da reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Marcelo Ortiz.
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Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PUPSL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC

Dr. Ribamar Alves PSB
João Castelo PSDB
Neiva Moreira PDr
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
João Alfredo PT
José Unhares PP
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 17

PIAuí

Átila Ura PSDB
B.Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OlÚntl-feira 11 46213

Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PI
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMOB
Total de Parafba: 9

PERNAMBUCO

Inocêncio Oliveira PFL
Maurício Rands PT
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSOB
José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSOB
Heleno Silva PLPUPSL
João Fontes PT
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Félix Mêndonça PTB
Gerson Gabriêlli PFL
João Almeida PSOB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPLlPSL
Jutahy Junior PSOB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL

Pedro Irujo PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PI
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSOB
Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPLlPSL
Carlos Willian PSB
Cleuber Carneiro PFL
Or. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSOB
Fernando Oiniz PMOB
Geraldo Thadeu PPS
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
João Magno PT
João. Paulo Gomes da Silva PLPLlPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
MarceHo Siqueira PMOB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPLlPSL
Mário Heringer POT
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PI
Rafael Guerra PSOB
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Total de Minas Gerais: 33

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato POT
Marcelino Fraga PMOB
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Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Rénato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Elaine Costa PTB
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Luiz Sérgio PT
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
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Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ildeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PMDB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Vicente Cascione PTB
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de SÃO PAULO 48

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
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Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PDT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Ora. Clair PT
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 311
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da Votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n.º 41-A, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá
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outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela admissibili
dade, com emendas, contra os votos dos deputados
Eduardo Paes e Mendonça Prado (Relator: Sr.
Osmar Serraglio); e da Comissão Especial pela ad
missibilidade das emendas apresentadas, exceto as
de nºs 115 e 182 e, no mérito, 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 aprovação parcial da Proposta
de Emenda à Constituição nº 464, de 2001, apensa
da; com substitutivo; e pela inadmissibilidade das
emendas de nsº 115 e 182; e pela rejeição das dema
is 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, Machado,
Mussa Demes, Pauderney Avelino, Antonio Cambra
ia, Júlio Semeghini, Walter Feldman, Anivaldo Vale e
Eduardo Paes. (Relator: Sr. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de Emenda à
Constituição nºs. 464-A, de 2001 e 13, de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos do art. 117, VI, do Regimento Inter
no, a retirada de pauta da PEC nº 41-8, de 2003,
constante do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, terminamos há pouco - são 21 h30min - a pri
meira das 22 votações, que durou em torno de 2 ho
ras e 30 minutos. Acredito que, se isso for mais acor
dado, conseguiremos agilizar o processo. Conse
qüentemente, o requerimento de retirada é até para

economia processual de tempo e preservação dos
Parlamentares. Todos já estão cansados e gostariam
de refazer suas forças para, talvez, continuar a vota
ção no dia de amanhã, com mais tranqüilidade, com a
mente mais refrescada. Poderíamos ter uma evolu
ção muito mais célere desse processo. Há concor
dância até da base do Governo no sentido de haver
maior celeridade, mas com bom censo. Acreditamos
que o requerimento de retirada vem em boa hora.

A dificuldade é tão grande que começamos
essa votação há 2 horas. Estamos gastando, contan
do o espaço entre uma votação e outra, em média, 2
horas. Isso quer dizer que, com mais 21 votações pela
frente, basta uma conta matemática simples: 21 ve
zes 2 é igual a 44. Precisaríamos de 44horas para vo
tar a matéria. Terminaremos, levando a termo todas
as votações, na sexta-feira. Não teremos condições
de permanecer com nossa mente atenta ao debate,
aos destaques, às emendas aglutinativas, que po
dem, e muito, melhorar o projeto. Portanto, Sr. Presi
dente, seria bom que o Plenário pudesse ter tranqüili
dade para votar.

O Governo já demonstrou que grande maioria
na última votação. Portanto, não entendo o receio. Po
deremos ter mais tranqüilidade para as votações. To
dos os Parlamentares agora devem estar raciocinan
do justamente nesse sentido. Se pudermos ter mais
tempo para pensar, quem sabe, a votação será muito
mais célere?

O requerimento, Sr. Presidente, primeiro, enfati
za os defeitos da reforma tributária, sobre os quais
não precisamos discorrer novamente, porque todos
sabem quais são. Já foi dito aqui várias vezes que a
reforma tributária está gerando aumento de impostos
para o nosso povo - que isso fique bem claro - e, ao
mesmo tempo, centralizando o Orçamento.

Ouvi de um Deputado da base do Governo que
os Prefeitos, no ano que vem, estariam batendo pal
mas para o Governo. Eles vão ter que bater palmas,
assobiar e rodopiar para ver se conseguem alguma
verba, porque não terão outro meio de obter recursos.
Ou eles vêem aqui e dizem que o Governo é a coisa
mais maravilhosa do mundo ou então eles não terão
dinheiro para administrar seus Municípios. Agora,
com esse artifício, fazendo com que os Prefeitos e os
Governadores venham mendigar, não há fortaleci
mento da democracia. Pelo contrário, trata-se de uma
centralização totalitária, totalmente oposta ao cami
nho democrático.

E não é isso que queremos. Tenho certeza de
que a maior parte do nosso Plenário está, sem dúvida



O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência saúda o sempre Deputado e Prefeito de
Aracaju Marcelo Déda, pela presença em plenário.
(Palmas.)

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 (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
gostaria de ver retificada no painel a obstrução do
partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PFL está em obstrução. Por favor, façam a retificação
no painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fimde ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presndente, a li
derança do Governo solicita à base que vote "não" e
manifesta-se pelo voto "não".

O SR. EUNfclO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não",
Sr. Presidente.

o SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim", pela retirada de
pauta.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "não".

O SR. MÁRIO HERINGER (PDT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS? (Pausa.) Não.

Como vota o PSB?
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "não".

o SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "não".
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alguma, a favor da democracia plena, a favor de que O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela
tenhamos liberdade e paridade entre os Poderes. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP

Por isso, Sr. Presidente, para melhor atendimen- vota "não".
to de todos esses requisitos, orientamos a retirada do O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
projeto em questão. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

o PTB vota "não".Muito obrigado.
O SR. CASARA-Sr. Presidente, peço a palavra O. SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or-

pela ordem. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Pnesidente, o
PSDB vota "não".O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra. O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or-
O SR. CASARA (PSDB-RO. Pela ordem. Sem demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PFL quer dar tempo para que se possa ainda refle-
PSDB. tir, diminuindo assim o potencial de problemas que

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Em esta proposta encerra. Reafirmamos nossa convic-
votação orequerimento que solicita a retirada de pau- ção de que devemos buscar o entendimento, e ain-
ta da matéria. da hátempo para que possamos minimizar os pro

blemas de redação deste texto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Por isso, o PFL vota "sim", Sr. Presidente.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,

peço verificação de votação.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"não".

i i
i i
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VOTARAM

12
259
00
271

É Rejeitado o Requerimento de Retirada de
Pauta da Proposta de Emenda à Constituição riº 41 ,
de 2003.

Município seja realmente um ente autônomo financei
ramente, tal como proclamado na Constituição de
1988.

Portanto, agradeço a presença aos Prefeitos e
peço que estejam conosco nesta empreitada. Assim,
o Governo do Partido dos Trabalhadores propõe en
frentar corajosamente as reformas, especialmente
nesta noite, para que o Município de fato seja um ente
federativo autônomo também financeiramente.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação.
A Mesa vai proclamar o resultado:

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 41/2003 - Requerimento De
Retirada de Pauta
Início Votação: 10/09/2003 21 :32
Fim Votação: 10/09/200321 :38
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 21 :20
Resultado da Votação
Sim 12
Não 259
Total da Votação 271
Art. 171
Total Quorum 272
Obstrução 15
Orientação
PT - Não
PMDB -Não
PFL - Obstrução
PSDB - Não
PTB -Não
PP - Não
PUPSL -Não
PSB -Não
PPS -Não
PDT - Não
PCdoB -Não

Sim
Não
Abstenção
Total

A SRA. SELMA SCHONS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. SELMA SCHONS (PT - PRo Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ultimamente temos ouvido muito fa
lar em dificuldades dos Municípios. Mas é interessan
te registrar que a história brasileira tem sido marcada
constantemente pelo centralismo, em que o vírus do
clientelismo sempre esteve presente. Entendo que o
poder local de um Município ainda está por ser cons
truído.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impor
tante lembrar que o Município somente foi considera
do ente federativo na Constituição de 1988. Antes,
apenas a União e os Estados eram considerados
como tais.

Éverdade que, com o princípio da democracia e
da construção do poder local, a representação das
nossas organizações locais se fizeram mais fortes,
mas também o princípio de descentralização trouxe
consigo outra questão, ou seja, atribuições que nor
malmente eram da União e dos Estados passaram a
ser dos Municípios; muitas vezes, essas atribuições
apenas sobraram aos Municípios, sem que tivessem
os respectivos suportes financeiros. É importante que
se registre isso, que tem sido a marca da nossa histó
ria nas últimas décadas.

Então, vejo hoje representantes do Governo
passado nesta Casa que pouco fizeram, e embora o
Município fosse já considerado um ente federativo, fi
nanceiramente não se fez nada ou muito pouco para
que tivesse representação diferente.

Outra questão importante é que, nos anos 70,
80 e 90, houve verdadeiro festival de desmembra
mento de Municípios neste País, utilizando-se, às ve
zes, como único critério a reeleição de determinados
Deputados - os mesmos que vêm hoje falar que são
os salvadores dos Municípios, em relação aos quais,
é importante observar, muito pouco fizeram para que
tivessem oportunidade diferente.

Dados à disposição demonstram que menos de
10% dos Municípios do Brasil têm mais de 50 mil ha
bitantes e aqueles com menor número de habitantes
não têm recursos humanos nem finanças à altura
para definir suas políticas, especialmente na área so
cial. É assim que vivem nossos Municípios, especial
mente os pequenos.

Então, participar da reforma da maneira como se
está fazendo é tentar reconstruir ou fazer com que o
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PRONA -Sim
PV - Não
GOv. - Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 4

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Não
Babá PT Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB Obstrução
Total Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PLlPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Sitas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA
Anselmo PT Não
Casara PSDB Não
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Não
Total Rondônia: 4

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
Kátia Abreu PFL Obstrução
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSB Não
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Roberto Pessoa PL PLlPSL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 16
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PIAuí

B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Lúcia Braga PMN Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PLlPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves PTB Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 13

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Total Alagoas: 2

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PLlPSL Não

João Fontes PT Sim
Total Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Claudio Cajado PFL Obstrução
Coriolano Sales PFL Obstrução
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Obstrução
João Leão PL PLlPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Não
Nelson Pellegrino PT Não
Pedro Irujo PFL Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 21

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Isaías Silvestre PSB Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Monteiro PT Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
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Odair PT Não
Osmânio Pereira PTS Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTS Não
Ronaldo Vasconcellos PTS Não
Sérgio Miranda PCdoBNão
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Eduardo Cunha PMDS Não
Eduardo Paes PSDS Não
Fernando Lopes PMDB Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Solsonaro PTS Sim
Jandira Feghali PCdoS Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Julio Lopes PP Não
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Nelson Sornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não

Renato Cozzolino PSC Não
RobertoJeffeffion PTB Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Hélio PDT Não
Dr. Pinotti PMDB Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela Duarte PT Não
Michel Temer PMDB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTS Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PP Não
Vicente Cascione PTB Não
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Walter Feldman PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo: 43

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Odílio Balbinotti PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Total Paraná: 12

Setembro de 2003

MATO GROSSO

Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Não
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Roberto Balestra PP Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Murilo Zauith PFL Obstrução
Nelson Trad PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDB Não
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Iris Simões PTB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Total Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Henrique Fontana PT Não
Luciana Genro PT Não
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Veda Crusius PSDB Obstrução
Total Rio Grande do Sul: 13

O R. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PT. Meu voto não saiu no painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa a Emenda Aglutinativa nº 49:

EMENDA AGLUTINATIVA N2 49

EMENDA AGLUTINATIVA RESULTANTE
DA FUSÃO DA EMENDA

AGLUTINATIVA GLOBAL N027, DE 2-9-03
E DAS EMENDAS 101-CE, 169-CE; 204-CE;

233-CE; 241-CE; 279-CE: 384-CE;
391-CE; E 406-CE

Altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências
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EMENDA AGLUTINATIVA
(do Sr.e outros)

Dê-se aos dispositivos abaixo referenciados da
Emenda Aglutinativa Global nº 27, de 2-9-03 a se
guinte redação:

Art. 10 .
"Art. 146 ..
Parágrafo único. A lei complementar de

que trata o inciso 111, d, também poderá insti
tuir um regime único de arrecadação dos
impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os, observado que:

I _ será opcional para o contribuinte;
11- poderão ser estabelecidas condi

ções de enquadramento diferenciadas por
Estado;

111 - o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos en
tes federados será imediata, vedada qual
quer retenção ou condicionamento;

IV - a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes."

"Art. 159 ..

1- .
d) dois por cento, desenvolvimento no

Estado do de Janeiro e nas Regiões com
preendida a área do Estado que disciplina a
alínea c, por termos de lei complementar."

Art. 30 .

"Art. 90 .

11 - para efeito de aplicação do dispos
to no art. 155, § 20, IV, 1" da Constituição,
para vigência nos quatro primeiros exercíci
os da exigência do imposto na forma dada
por esta Emenda, as alíquotas de referência
deverão ser fixadas de forma a manter equi
líbrio com o sistema de partilha das alíquo
tas interestaduais vigentes na data da pro
mulgação desta Emenda, e serão reduzi
das, no decurso do prazo de sete anos a
partir do primeiro dia do quinto exercício da
exigência do imposto, na forma e graduação

previstas em lei complementar, até que se
estabeleça uma única alíquota de referência
de quatro por cento;

111 - fica vedada, a partir da promulga
ção da presente Emenda, a concessão ou
prorrogação de incentivos ou benefícios fis
cais ou financeiros relativamente ao imposto
de que trata o art. 155, li, da Constituição,
exceto a prorrogação, até a vigéfncia da lei
complementar referida no inciso I, de incen
tivos oU benefícios fiscais concE~didos para
atendimento das disposições do art.146, 111,
d, da Constituição, e a concessão ou prorro
gação por convênio, nos termos da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de
1975, considerando-se extintos, na data da
promulgação da presente Emenda, quais
quer outros incentivos e benefícios fiscais
ou financeiros concedidos a partir de 30 de
setembro de 2003;"

"§ 3º Enquanto não viger a lei comple
mentar prevista no inciso 11, a partir do pri
meiro dia do quinto exercício da exigência
do imposto, as alíquotas de referência serão
reduzidas, a cada ano, de um ponto percen
tual, sendo dois no último ano, no caso da
maior alíquota de referência, e de meio pon
to percentual, no caso da menor alíquota de
referência, até que se estabeleça uma única
alíquota de referência de quatro por cento.

§ 4º Enquanto não se estabelecer uma
alíquota interestadual única de referência de
quatro por cento, a que se refere o inciso 11,
o imposto nas operações com energia elétri
ca e petróleo, inclusive lubrificantes, com
bustíveis líquidos e gasosos delE~ derivados,
caberá integralmente ao Estado de localiza
ção do destinatário, aplicando-s1e as regras
previstas no art. 155, §20, VI, e '9 g, XII, b e
n e XIII, e, da Constituição.

§ 5º Findo o período a que se refere o §
40, caberá ao Senado Federal definir as alí
quotas de referência dos produtos nele men
cionados, observado o limite do inciso 11:'

"Art. 93. A União entregará aos Esta
dos e ao Distrito Federal o montante defini
do em lei complementar, de acordo com cri
térios, prazos e condições nela determina
dos, podendo considerar as exportações
para o exterior de produtos primários e
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semi-elaborados, a relação entre as expor
tações e as importações, os créditos decor
rentes de aquisições destinadas ao ativo
permanente e a efetiva manutenção e apro
veitamento do crédito do imposto a que se
refere o art. 155, § 20, X, a.

"Art. 99. Os regimes especiais de tribu
tação para microempresas e empresas de
pequeno porte próprios da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios
cessarão a partir da entrada em vigor do re
gime previsto no art. 146, 111, d, da Constitui
ção:'

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Roberto Jefferson - Líder do PTB, Neiva Moreira 
Líder do PDT, Eduardo Campos - Líder do PSB,
Pedro Henry- Líder do PP, Nelson Pelligrino - Lí
der do PT, Inacio Arruda - Líder do PCdoB, Walter
Feldman - Vice-Líder do PSDB, Miguel de Souza 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL, Marcelo
Ortiz - Vice Líder do PV, Nelson Proença - Vice-Lí
der do PPS Eunício Oliveira - Líder do PMDB,
Jutahy Junior - Líder doPSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda Aglutinativa nº 49. Para falar con
trariamente, concedo a palavra ao nobre Deputado
Ronaldo Caiado. (Pausa.)

O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido, o PSB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra a matéria, concedo a palavra
ao nobre Deputado José Thomaz Nonô. (Pausa.)

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"não" na última votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - As
Sras. e os Srs. Deputados que não votaram na maté
ria anterior não precisarão justificar seus votos, por
que a próxima votação, automaticamente, justificará a
anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
Zenaldo Coutinho

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, essa emenda aglutinativa, sobretudo no
que se refere ao art. 93, é extremamente danosa ao
Brasil, exceto a São Paulo.

Para nossa surpresa, após o acordo feito na se
mana passada entre diversas bancadas, ontem um
novo acordo foi firmado, esquecendo-se das compen
sações garantidas para todos os Estados exportado
res do Brasil, que tem o seu ICMS desonerado. For
mos surpreendidos com esta nova redação, que pre
tende, primeiro, tornar facultativos os critérios antes
obrigatórios estabelecidos na redação acordada; se
gundo trazer para o conteúdo do dispositivo a possibi
lidade de se adicionar, para a partilha dos recursos da
compensação, os recursos de bens de capital.

Incluíram bens de capital como mais um ele
mento a ser distribuído, atendendo, exclusivamente, a
uma demanda de São Paulo. É óbvio que nenhum
Parlamentar pode ser contra a indústria paulista.
Deve haver compensações à indústria paulista, sim,
mas incluir essa compensação no Fundo de Compen
sação das Exportações é sacrificar todo o Brasil, den
tro de um conteúdo de interesse exclusivo de um
Estado.

Portanto, encaminho "contra", sobretudo, por
que está sendo ferido de morte o interesse de Esta
dos exportadores, entre eles o Estado do Pará, um
dos que mais contribuem para a balança comercial
brasileira. E além do Pará, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Paraná e tantos outros Estados exportadores,
que estão garantidos na compensação pela redação
anterior.

Surpreendentemente, esta emenda foi apresen
tada, está em votação. Chamo a atenção dos Parla
mentares e das Lideranças partidárias no sentido de
não permitirmos isso.

Ainda há pouco conversei com o Relator e com
os Deputados Walter Feldman e Julio Semeghini, de
São Paulo, e ainda com o Deputado Virgílio Guima
rães, que me disseram concordar - e espero que isso
seja formalizado, Líder Jutahy Junior - com a transfe
rência, para a frente, dos créditos referentes aos bens
de capital. Que se deixe a garantia antes firmada,
para que a relação entre importações e exportações
seja um critério obrigatório na partilha dos recursos
da compensação, da desoneração das exportações.
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Espero que o que foi ainda há pouco afirmado recadado de CPMF 162 milhões; em 2002, mais de
como compromisso transforme-se em redação, por- 20 bilhões. Será que esses Deputados não sabem
que pelo menos estar-se-ia garantindo um critério jus- que dos 5.600 Municípios, 4 mil têm como principal
to, emparte, já que mesmoassim estar-se-iaadmitin- fonte de custeioo Fundo de Participação dos Municí-
do a possibilidade de incluir no texto da compensação pios e que o mesmo é composto do Imposto de Ren-
os bens de capital, para partilhar aqueles recursos da e do IPI? E eu pergunto: permitiram que a grande
que já são insuficientes e que não atendem, na inte- reforma tributária do Governo passado fosse em cima
gralidade, a compensação dos Estados exportado- dos Municípios com as chamadas contribuições?
res. Sr. Presidente, peço a esses Deputados que re-

Repito, esta Casa não pode atender apenas a memorem - hámuitos Prefeitos aqui hoje - e questio-
um Estado. Devemos ter cláusulas de compensação nem se a ·falência dos Estados e Municípios não foi
que garantam a integridade da Federação, que garan- em função da concentração de receita montada há 8
tam a todos os brasileiros uniformidade de tratamen- anos. Essa é averdade.
to; que não atenda apenas e exclusivamente a uma Esses Deputados, quando usaram a palavra,
demanda isolada, descumprindo, como disse, o que poderiam ter explicado por que permitiram que as
foi votado no texto da semana passada. Apesar de contribuições provocassem a grande c€!ntralização
discordar, a grande maioria da Câmara dos Deputa- de renda na União. Esses Deputados tentaram des-
dos aprovou aquele texto pensando que estaVa sendo montar a Constituição de 1988, ao permitir que os
aprovada a compensação das exportações. Municípios não tivessemacesso às suas receitas. To-

Insisto: devemos buscar uma alternativa que dos eles sabem que as contribuições não fazem parte
não fira de morte o grande esforço da exportação. No da base de fixação do homem no interior.
discurso todos defendem que a exportação é a garan- Sr. Presidente, de 1988 para 1991, acada 3 dias
tia e a salvação do Brasil. Cbmo, se vamos sacrificar, foi criada uma nova cidade neste País; a cada dia fo-
apenaraqueles que se fazem, por provocação ou por ram criados 4 cargos de Vereador; a cada hora e
determinação, produtores e exportadores de bens meia, 1 cargo comissionado municipal. Não vi ne-
para todo o mundo? nhum dos Srs. Deputados levantar essa questão,

Por isso encaminhamos, nesta redação, o voto mas, sim, permitir aumento de contribuiçôes. Houve
contrárib. uma aumento de 300% da COFINS, e a CPMF foi de

Muito obrigado. 240 milhões para mais de 20 bilhões. Srs. Deputados,
O •. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - isso levou à crise dos Municípios.

Parafalar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr. Srs. Prefeitos, tenho ovoto de todos na Câmara
Deputado Alexandre Cardoso. e desafio esses Deputados defensores dos Municípi-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. os a dizerem se alguma vez levantarama questão de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu não ia in- que as contribuições significavam o que os senhores
tervir na.questão da reforma tributária, mas vi tantos estão fazendo aqui hoje. Que expliquem como vota-
Deputados conhecedores de Municípios que resolvi ram até hoje o crescirnento das contribuições, que
me maMifestar, especificamente sobre esta emenda, permitiu a falência de Estados e Municípios no Brasil.
fundamental ao noroeste fluminense, a Minas Gerais, Essa verdade merece ser explicada.
ao Espírito Santo, e que cria0 sentido da ampliação Sr. Presidente, meu partido, o PSB, vota com
do SIMPLES. muita alegria essa emendaaglutinativa.

Mas não é sobre o SIMPLES que vou falar. Fica o desafio: que essesDeputados expliquem
Sr. Presidente, peço aos Srs. Parlamentares, por que aprovaram o crescimento das contribuições

que defendem tão arduamente os Municípios, e aos que motivaram a falência dos Estados e dos Municípi-
Srs. Líderes que tentem se lembrar de 1995, quando os brasileiros.
integravam a Maioria nesta Casa, e nós, defensores Muito obrigado, Sr. Presidente.
dos Municípios, levantávamos dados para esclarecer O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
essa questão. Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao

Em 1995, a arrecadação da COFINS pela Rece- Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, que falará
ita era em torno de 15 bilhões; em 2002, foram 52 bi- contra a matéria.
Ihões. Peço aos Deputados defensores de Municípios O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
que prestematenção a esses dados. Em 1995, foi ar- NETO (PFL - BA. Semrevisão do orador.) - Sr. Presi-
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dente, Sras. e Srs. Deputados, manifesto posição
contrária à emenda em apreço, dada essa inclusão
de última hora dos bens de capital no Fundo de Com
pensação das Exportações. Poderíamos até aceitar
esse acréscimo, mas desde que houvesse aumento
da base de cálculo do fundo, isto é, desde que hou
vesse mais recursos, para compensar as exporta
ções feitas por muitos Estados brasileiros.

É preciso dizer que pouco se discutiu a necessi
dade de promovermos no País o desenvolvimento re
gional. Existem vários Brasis dentro desta pujante Na
ção, realidades distintas que, infelizmente, castigam os
Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os mais
pobres, com menor receita e arrecadação e maiores
problemas, Estados historicamente prejudicados pela
política de investimento do Governo Federal.

Esperávamos, da reforma tributária, que esses
Estados fossem compensados de alguma forma. Pre
tendíamos que a Constituição Federal previsse a pos
sibilidade de reaquecimento da economia e retomada
do crescimento desses Estados, com geração de em
prego e renda.

Muito bem, esta emenda prejudica a divisão do
Fundo de Compensação das Exportações. Apenas 1
ou 2 Estados vão sair ganhando. A maioria vai perder,
e os que perderem não vão se sentir estimulados a in
centivar a exportação. Vale lembrar que um dos sus
tentáculos da nossa economia é o superávit da balan
ça comercial, obtido graças ao desempenho das ex
portações brasileiras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
de tratar de forma igual os iguais, e isso significa não
incluir os bens de capital neste fundo. Esta é mais
uma bandeira suprapartidária.

Falo em desenvolvimento regional porque nesta
reforma tributária está previsto um outro fundo, o Fun
do de Desenvolvimento Regional, que deveria ser
destinado aos Estados do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, mas já está chegando a Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Espírito Santo.

Não tenho nada contra esses Estados, mas en
tão vamos aumentar os recursos do Fundo de Desen
volvimento Regional - que, é bom que a população
saiba, os Governadores não poderão aplicar em
obras importantes para os seus Estados. Não podem
ser destinados a investimentos, mas apenas a finan
ciamentos de linhas de crédito, ainda assim sujeitos à
liberação política dos bancos federais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
admitir que os Estados mais pobres sejam novamen
te punidos? Não podemos aceitar isso, e não há alter-

nativa senão nos posicionarmos contra a inclusão
dos bens de capital.

Aproveito para dizer à bancada de São Paulo,
muito interessada nesta inclusão, que não nos esta
mos posicionando contra esse Estado. Aliás, nunca
levantei minha voz contra o Sul ou o Sudeste, até por
que sei que o desenvolvimento dessas Regiões pro
move o desenvolvimento também de Estados mais
pobres. Mas neste momento só aprovaremos mais di
nheiro para os mais ricos se conseguirmos ajudar
também os mais pobres.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao no
bre Deputado Walter Feldman, que falará a favor da
matéria.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sras. e
Srs. Deputados, após ouvir com muita atenção os
Deputados que me antecederam, quero acrescentar
elementos ao debate que praticamente se encerra
esta noite, após mais de 6 meses de audiências pú
blicas, aprofundamentos técnicos, acadêmicos e po
líticos na Comissão Especial da Reforma Tributária.

Lembro que votamos a essência do parecer do
Deputado Virgílio Guimarães na noite de terça-feira
passada, oportunidade em que a bancada do PSDB,
representada por seu Líder, o Deputado Jutahy Juni
or, pronunciou-se contrariamente à matéria por acre
ditar que a reforma tributária proposta pelo Governo e
apoiada pela base aliada não continha os elementos
necessários de sustentação da retomada do proces
so de desenvolvimento econômico brasileiro.

Tínhamos dúvidas. Hoje temos várias certezas
em relação à possibilidade de aumento da carga tri
butária. Acreditávamos ser necessário criar travas
para proteger o contribuinte. O PSDB votou contra.
Nesta noite, as características do debate são diferen
tes. Nós discutimos, nos articulamos e negociamos
para tentar corrigir equívocos, detalhes, que na nossa
opinião poderiam minorar os efeitos da reforma apro
vada naquela oportunidade.

Na nossa avaliação, este não é momento para
obstrução, não é momento de novamente marcarmos
posição contrária à matéria. É hora de aperfeiçoar o
que foi discutido e votado na semana passada.

Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Deputados, ao
longo dos últimos dias mostramos aos Deputados Virgí
lio Guimarães, Aldo Rebelo, Professor Luizinho e Paulo
Bernardo elementos que, introduzidos nos incisos, pa
rágrafos e artigos do texto aprovado, poderiam, na nos
sa avaliação, reduzir o prejuízo já instalado.

----- ----- ---- ---'-~--'--'---
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É injusto dizer que São Paulo e outros Estados
produtores serão beneficiados com a aprovação des
ta emenda aglutinativa. Seis meses atrás, no início
das negociações, ficou acertado que Estados, Muni
cípios e União deveriam observar o princípio da neu
tralidade no ajuste fiscal estabelecido neste País. A
neutralidade não é apenas uma reivindicação política,
é uma necessidade para o funcionamento dos entes
federativos. Foi com esse pensamento que nos esfor
çamos para aprovar esta emenda aglutinativa.

O esforço de Estados e Municípios para a ex
portação tem de ser compensado, até mesmo com o
pagamento dos créditos acumulados. Somente assim
o empresário exportador se sentirá estimulado a con
tinuar sua atividade. É como age o Estado de São Pa
ulo e, imagino, tantos outros. O Fundo de Compensa
ção das Exportações, criado para produtos primários,
semi-elaborados e bens de capital, é necessário para
que os produtos brasileiros tenham boa qualidade, te
nham valor agregado. O Brasil tem capacidade para
exportar máquinas e equipamentos. Esse esforço não
podeser reduzido por nenhuma interpretação ou ma
nobra política.

Deve haver um esforço por parte do Governo
Federal para que se dê no Fundo de Compensação
um adicional de valor a Estados como o Pará, que
aqui defendemos também. Não pode haver contradi
ção, Srs. Deputados, entre Estados exportadores, en
tre o Pará e outros Estados que produzem elementos
primários e semi-elaborados e que hoje, de forma
concreta, têm perda na sua arrecadação.

É exatamente a União a única que tem de com
pensar a perda de esforço exportador de Estados
como o Pará, e não um outro Estado compensar o
Estado irmão. Isso é um equívoco. Da mesma forma,
é equivocado tirar dinheiro de Municípios para dar a
outrosMunicfpios.

É do nosso esforço nesta grande reforma tribu
tária que o Brasil precisa. Temos de fazer uma pres
são adequada, pedir a compreensão do Governo Fe
deral de que só apoiando os outros entes federados
faremos uma justa redistribuição, com a partilha nos
parâmetros e nos termos adequados, para que todos
possam dar sua contribuição ao desenvolvimento
econômico brasileiro.

É nesse sentido, Srs. Deputados, que o PSDB
apóia a emenda aglutinativa.

Quero salientar para aqueles que têm dúvida
que .essa não é uma sinalização de adesão ao Gover
no ou de qwalquer outro compromisso posterior. Esta
mos trabalhando para aperfeiçoar a reforma tributária
que o Brasil ainda sonha realizar.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Informo ao Plenário que na página 2 da emenda aglu
tinativa, no item "d", há uma alteração a fazer.

Diz o texto:

"d) dois por centro, destinados a finan
ciamento de programas de desenvolvimento
no Estado do Espírito Santo, no noroeste do
Estado do Rio de Janeiro e nas Regiões
Norte, Centro-Oeste e Nordeste, nesta com
preendida a área do· Estado de Minas Gera
is alcançada pela legislação que disciplina a
alínea 'c', por intermédio dos respectivos
Estados e do Distrito Federal, nos termos da
lei complementar".

É só acrescentar a expressão "e do Distrito
Federal".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Virgílio
Guimarães, para proferir parecer.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT .- MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero
me referir a algumas correções a serem feitas. Uma
delas é exatamente sobre essa questão dos Estados.
Como o Centro-Oeste contém também o Distrito Fe
deral, naturalmente, o texto terá que dizer: "pelos res
pectivos entes federados', ou "Estados e Distrito Fe
deral': ou coisa que o valha.

No art. 93, onde são estabelecidos os itens que
poderiam estar contidos na lei, evidentemente, o ter
mo "podendo" deve ser transferido para antes da ex
pressão "créditos decorrentes de aquisições destina
das ao ativo permanente".

Peço atenção também para o art. 90, § 5º - uma
referência ao § 4º. Havia na redação anterior o § 2º e o
§ 4º, Há uma adequação importante a ser feita aí, e
peço a atenção dos Srs. Deputados, sobretudo os das
regiões produtoras de petróleo.

Esta emenda aglutinativa tem algumas partes
que são acréscimos e outras que substituem textos
que já votamos. É importante entender isso.

O que vem como acréscimo é o primeiro dispo
sitivo referente ao que se denominou Su
per-SIMPLES. Vem ampliar aquilo que já está contido
na PEC que votamos, relativo às pequenas e micro
empresas.

Qual é a diferença? A modificação baseou-se
na emenda apresentada aqui por vários Parlamenta
res, um destaque do PSDB que permite a criação de
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um sistema unificado - federal, estadual e municipal
a que a pequena e a microempresa poderão aderir.

Sr. Presidente, trata-se de uma simplificação ex
traordinária. Isso foi amplamente discutido com os re
presentantes das microempresas. Trata-se de um
avanço facultativo que se agrega àquilo que estamos
definindo, que é um apoio efetivo a esse segmento.

Aqui definimos também como será feita a repar
tição e a fiscalização. Digo que, além de um apoio a
esse segmento, encontramos a expressão da solida
riedade tributária federativa.

Quanto a esse dispositivo, eu não teria nenhuma
dificuldade em proferir meu parecer pela aprovação.

Existem outros dispositivos. Chamo a atenção
para um muito debatido, que é o art. 90. Trata-se da
questão da transição do novo regime do ICMS, a tran"
sição origem/destino. Já votamos a inclusão desse
dispositivo. Portanto, essa emenda aglutinativa vem
substituir aquilo que votamos. Se não for aprovada,
permanece o que já votamos.

Qual é a diferença? Houve um ponto importan
te, para o qual chamo a atenção dos representantes
dos Estados do Nordeste e do Centro-Oeste. Neste
ponto, há uma ampliação do prazo de carência, a pe
dido desses Estados. Se não for aprovado, prevalece
rá o anterior, que é um prazo de carência menor.

Portanto, em razão sobretudo dessa questão, o
parecer é pela aprovação.

Há um terceiro ponto importante aqui, Sr. Presi
dente, que se refere à compensação do ICMS dos
produtos incorporados ao ativo fixo, em resumo, os
bens de capital.

Para esclarecer bem esse ponto, faço questão
de ler o art. 93:

"Art. 93. A União entregará aos Estados e ao
Distrito Federal o montante definido em lei comple
mentar, de acordo com critérios, prazos e condições
nela determinados, podendo - já comentei sobre a
posição da palavra "podendo" - considerar as expor
tações para o exterior de produtos primários e
semi-elaborados, a relação entre as exportações e as
importações, os créditos decorrentes de aquisições
destinados ao ativo permanente e a efetiva manuten
ção e aproveitamento do crédito do imposto que se
refere o art. 155, § 2º, X, a" - o ICMS.

Sr. Presidente, chamo a atenção do Plenário
para este dispositivo. Estou falando aqui de 2 coisas
que se referem aos bens de capital: as exportações e
os Estados que têm créditos de produtos adquiridos
de outros Estados. Explico: o sistema que aprovamos,
atendendo à demanda do setor produtivo nacional e

visando ao crescimento da nossa economia, desone
ra os investimentos.

Qual o sistema que adotamos no que se refere
ao ICMS? Se um produto, um bem de capital é incor
porado ao ativo fixo de uma empresa, gerou ICMS no
Estado que o produziu e foi investido em outro Esta
do, o que recebeu o investimento - esse foi o critério
que acolhemos - irá absorver os créditos. Estabele
cemos a possibilidade de esse Estado não produtor
de bens de capital, que recebeu o investimento e tam
bém o crédito, poder computar esse crédito absorvido
para compensação por parte da União.

Peço a atenção para este aspecto. Não se trata
aqui, como uma análise apressada pode dar a enten
der, de beneficiar apenas os Estados produtores de
bem de capital, aqueles que produzem maquinas e
equipamentos, que serão incorporados ao ativo fixo em
outro Estado. Optamos pelo sistema de absorção dos
créditos no Estado de investimento, até porque ele terá
crescimento de produção e, portanto, de ICMS.

"Poderá, nos termos da lei...". Quero deixar muito
claro o que significa a expressão "poderâ'. Temos pre
valência de absorção dos créditos para exportação. Isso
tem de ser honrado, tem de ser feito. Mas chamo a aten
ção para o fato de que a lei é que vai definir.

Sr. Presidente, por todas essas razões, inclusive
pela melhor definição dos Estados e regiões que fa
rão parte do Fundo de Compensação, a emenda
aglutinativa, apresentada por diversas Lideranças,
fruto de negociação inclusive da base do Governo
com segmentos da Oposição, só pode merecer da
parte do Relator parecer pela aprovação. (Palmas.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito ao nobre Deputado Virgílio Guimarães um es
clarecimento. S.Exa. fez menção a 2 alterações: uma
no § 5º do art. 90; outra no art. 93. Como vamos votar,
deveriam ser explicitadas essas alterações.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Nobre Deputa
do Arnaldo Faria de Sá, na condição de Relator não
posso fazer alteração. Estou relatando. Fiz a observa
ção. Como teremos a fase da redação final, não sei se
serei eu - talvez seja até alguém da Comissão de
Constituição e Justiça; não estou adiantando quem
será - a dar o parecer à redação final.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem dará o parecer, nobre Deputado Virgílio Gui-

- - -------------------------------
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marães, será V.Exa., por ser o Relator da Comissão
Especial.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Da Comissão
Especial, sobre a redação final também? Então, está
mais fácil ainda, mas, naturalmente, no momento
adequado.

O SR. PRESIDENTE (João· Paulo Cunha) 
Para alegria de Minas Gerais.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não me cabe,
nem regimentalmente poderia, dar parecer à emenda
que não é da minha lavra. Formalmente recebo ape
nas as Lideranças e assinalo os temas que estão ob
servados aqui.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui
to bem; nobre Deputado Virgílio Guimarães, o pare
cer é pela aprovação.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a pa.lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

OSR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or
dem. Sernrevisão do orador.) - Sr. Presidente, queria
um esclarecimento importante. O Deputado Profes
sor Luizinho tem acompanhado nossa luta na Frente
Parlamentar da Pequena e Microempresa para au
mentar o teto do SIMPLES, criado há 7 anos e cujo
teto é 1 milhão e 200 mil reais.

NoHelatório doDeputado Virgílio Guimarães há
avanço muito importante em relação às pequenas e
microempresas, mas gostaria de pedir a VExa., ao
Vice-Líder da bancada e ao próprio Relator que na lei
complementar nos empenhemos para estabelecer
um teto qUe recupere todas as perdas sofridas com a
inflação no tocante ao SIMPLES.

Então, caro Deputado Virgílio Guimarães, emi
nente Relator, peço aVExa. que por meio de lei com
plementar ajude a Frente Parlamenta.r da Pequena e
Microernpresa a obter elevação do teto para 2 mi
lhões e 200 mil reais. Sei que há um acordo, no qual
não queremos interferir, mas fica este pedido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
apelo de v.Exa. , Deputado Augusto Nardes, é exten
sivo a todos os Líderes.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente,
encerro minha participação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, Deputado Virgílio, S.Exa. está fazendo apelo às
Lideran9~s para que na elaboração da lei comple
mentar contemplem o pedido da Frente Parlamentar
da Pequena e Microempresa. Não há nenhum proble
ma. Fica eSSe lembrete a todos os Srs. Líderes.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a emenda aglutinativa resultante da fusão da
Emenda Aglutinativa Global nº 27, de 2 de setembro
de 2003, e das Emendas nºs 101, 169, 204,233, 241,
279,384,391 e 406, da Comissão Especial, com a al
teração já lida pelo Sr. Presidente, na alínea "d", de in
clusão do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votao PV?

O SR. MARCELO ORTIZ(PV - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente" o PV vota
"sim" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (João PaulO Cunha) 
Como vota o PRONA, Deputado Dr. Enéas?

O SR. ENEAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota
"sim" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota oPCdoB, Deputado Inácio Arruda?

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota favoravelmente. A base do Governo e o
Governo, comandado por Lula, patrocinaram amplo
diálogo com o País inteiro, com alguns setores, parti
cularmente a Oposição. A negociação foi enfática
para se chegar a resultados que sejam fruto do deba
te com a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Inácio Arruda, o Relator pediu que informasse
ter essa emenda a assinatura dos LíderE~s do PTB,
Deputado Roberto Jefferson; do PDT, Deputado Nei
va Moreira; do PSB, Deputado Eduardo Campos; do
PL, Deputado Bispo Rodrigues; do PV, Deputado
Marcelo Ortiz; doPPS, Deputado Nelson Proença; do
PMDB, Deputado Eunício Oliveira; do PSDB, Deputado
Jutahy Junior; doPR Deputado Pedro Henry; e do PT, De
putado Nelson PeJlegrino;

Como vota o. PDT, Deputado Dr. Héljio?
O SR. DR. HEUO(PDT- SP. Pela ordem. Sem re

visão doOrador.)- Sr. Presidente, o PDT saúda o PSDB
por fazer parte desse grande acordo com a base do Go
verno, fazendo justiça aos Estados prOdutores.

Encaminhamos o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PPS, Deputado Nelson Proença?
O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
encaminha o voto "sim" e destaca 2 aspectos funda
mentais entre todas as melhoras que traz a emenda
aglutinativa ao texto original: primeiro, a participação
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no Fundo de Compensação dos Estados produtores
de bens de capital.

Não é possível que se faça um esforço de mo
dernização da matriz produtiva nacional sem que se
criem condições de incentivo aos produtores de bens
de capital. Seria injusto se o incentivo fosse concedi
do sem que houvesse compensação ao esforço de
arrecadação dos Estados que abrigam a maior parte
da indústria de bens de capital do Brasil.

Poroutro lado, quero somar-me às manifestações
com relação ao SIMPLES, que alguns companheiros
estão chamando de Super-SIMPLES, o qual passa a fa
zer parte do texto original a partir da inclusão na emen
da aglutinativa. Inegavelmente, esse é um grande avan
ço no sentido de desburocratizar ainda mais a atividade
das pequenas e microempresas no País.

Esses são os 2 avanços que o PPS faz questão
de registrar. Inegavelmente, repito, a emenda aglutinati
va traz progressos, ou seja, melhora o texto original.

Por essa razão, o voto do PPS é "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PSB?
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB saúda o acordo feito nesta Casa com a partici
pação de representantes de diversos partidos, entre
eles nosso Líder, Deputado Eduardo Campos.

O PSB vota "sim", pelo acordo.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PL, Deputado Bispo Rodrigues?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há uma semana estávamos aqui, madrugada de 3 de
setembro, quando lutei para que a região noroeste do
Rio de Janeiro fosse atendida: Itaperuna, Bom Jesus
de Itabapoana, Laje de Muriaé, Varre-Sai, Italva, Nati
vidade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, Aperi~

bé, Miracema, Cambuci, Itaocara, São José de Ubá.
Treze Municípios foram atendidos com esta emenda.
Agradeço a todos os companheiros da bancada fede
ral do Rio de Janeiro, de todos os partidos, que me
ajudaram a aprovar a proposta.

Estou feliz por ver que meu Estado conseguiu,
pela união de seus Deputados Federais, incluir sua
região noroeste, que perdeu mais de 200 empresas
elas foram buscar incentivos fiscais em outros luga
res. Hoje, faz-se justiça àquela região, incluindo-a no
Fundo de Desenvolvimento Regional.

Nesta oportunidade, agradeço e louvo a união
dos Deputados Federais do Rio de Janeiro, que luta-

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

ram dia e noite, incansavelmente, para ter o noroeste
do Estado incluído na proposição.

Por isso, o PL encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o Pp, Deputado Augusto Nardes?
O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi
deramos que houve avanço, apesar de não ter sido
suficiente para fazer justiça a todos os Estados, espe
cialmente no art. 159, em que são contemplados
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Unidades da Federa
ção das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

É lastimável- está ao meu lado o Deputado Éri
co Ribeiro - que a metade sul do Rio Grande do Sul
não tenha sido contemplada. Lamentamos profunda
mente que tenhamos ficado marginalizados. Mas isso
não vai impedir os gaúchos de apoiar as outras re
giões que merecem, apesar de entendermos que de
veríamos ter essa atenção.

Quanto ao parágrafo único do art. 146, houve
avanço em relação ao SIMPLES. Mas, para que todos
saibam o que está acontecendo aqui, nesta noite, não
é possível dizer que é um Super-SIMPLES. Conheço
a matéria. Por quê? Porque não se abrangem todas
as empresas, apenas elimina-se a burocracia.

Hoje já existe convênio entre Estados, Municí
pios e União no sentido de pagar impostos juntos.
Em torno de 600 Municípios e 8 Estados fazem isso.
Estamos facilitando ao elaborar uma lei só para unir
Estados e Municípios, com impostos estaduais e fe
derais, e União. Há diminuição da burocracia, mas
não há nada de novo. Esperamos que a lei comple
mentar estabeleça o novo aumento.

Para encerrar, meu caro Presidente João Paulo
Cunha, o PP vai votar a favor, "sim", esperando que
na lei complementar se faça justiça e se contemple os
pequenos e microempresários, que estão aguardan
do há muito tempo a abrangência maior do SIMPLES.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PTB, Deputado Roberto Jefferson?
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a minha bancada que nos acompanhe neste voto e
não saia do plenário, porque, depois desta matéria,
ainda haverá 6 destaques para votação em separado
a votar. Caso contrário, mutilaremos o texto.

A partir daí fica tudo mais tranqüilo e se vai cum
prir aguerrida a oposição pefelista, que vi hoje lidera
da na rampa do Congresso Nacional pelo puro-san
gue' nosso Ronaldo Caiado, que desceu dali. S. Exa. é

------------~----
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um condutor de multidões, e veio com a multidão de de o início da apreciação da proposta de reforma tri-
Prefeitos, valorizando o papel do Parlamento. butária vem pautando sua ação em busca do cresci-

Se estamos votando esta emenda aglutinativa mento e da geração de emprego. E não há setor da
agora, foi por esforço do PSDB. Nós, da base gover- nossa economia que gere mais empregos do que o
nista, temos limite para atuar. Vamos até onde o Go- das pequenas e microempresas.
vemo permite, esticamos a corda até onde dá. O Esta emenda do PSDB, acatada nessa negocia-
PSDB tencionou, e avançamos bem. ção pelo Relator, Deputado Virgílio Guimarães, é ino-

Eu, Deputado do Rio de Janeiro, agradeço à Li- vadora e revolucionária, porque traz - e é importante
derança baiana do PSDB o carinho que teve com meu que fique claro -, na verdade e na prática, imposto
Estado aopermitir a inclusão do noroeste fluminense, único para as pequenas e microempresas, que não é
que se iguala na linha de pobreza ao Nordeste, à ren- fruto de convênio que o Município ou o Estado tenha
da percapitado polígono da seca. Hoje conseguimos, vontade de assinar com a União. Passa a ser um co-
em negociação com a Liderança do Governo, por for- mando constitucional.
ça do PSDB, inserir esse acordo e ajudar as peque- O dono da pequena e da microempresa vai po-
nas e médias empresas ater situação tributária muito der ir ao banco uma vez só para recolher suas obriga-
melhor com o SIMPLES. Estou sentindo que o PFL, ções com Municípios, Estados e União; só vai sofrer a
em esforço oposicionista, vai melhorar ainda mais o fiscalização de um desses entes.
texto, se Deus quiser, até amanhã. Foi um grande avanço que conseguimos nessa

Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro negociação - repetimos -, para minimizar os efeitos
vota "sim" e pede a sua bancada atenção, por favor, negativos e perversos de uma reforma tributária em
porque ainda há, além desta matéria, mais 6 desta- que se discute muito interesses de entes da federa-
ques para votação em separado. ção, do Estado, mas se esquece do contribuinte.

Em relação às emendas aglutinativas do PFL, Portanto, o PSDB sente-se orgulhoso e encami-
vamos conversar a respeito com o maior carinho. Mas nha o voto "sim" a esta emenda aglutinativa.
não vai ser preciso esforço nosso tão intenso. Vai ficar O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
a cargo do PFL. Vamos garantir o quorum e deixar Como vota o PFL?
que ele faça a maioria. O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-

Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
vota "sim". Srs. Deputados, o PFL, partido de oposiç-ão, não fez

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - parte desse acordo e não avaliza esta emenda agluti-
Como vota o PSDB, Deputado Eduardo Paes? nativa por vários motivos.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or- Primeiro, porque não só o PFL, mas o Brasil
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e todo esperava que, no decorrer da semana, o Relator
Srs. Deputados, a postura do PSDB é muito clara: na e os partidos da base do Governo trabalhassem para
última semana, encaminhou votação, por meio de seu trazer um texto que realmente sensibilizasse e esti-
Líder, Deputado Jutahy Junior, contrariamente ao tex- mulasse todo o povo brasilei ro a acreditar que estáva-
to da reforma tributária, por entender que traz uma sé- mos fazendo uma verdadeira reforma tributária, e não
rie de problemas e malefícios ao País, principalmente uma meia-sola, como a que está sendo apresentada
no que diz respeito ao crescimento e à geração de hoje ao País.
emprego. Sinto falta para nos ajudar, na trincheira das

O PSDB, Sr. Presidente, tenta, neste momento, oposições, do nobre Parlamentar Roberto Jefferson,
com esta emenda aglutinativa, minimizar os efeitos com seu preparo e sua inteligência. E por quê? Su-
nocivos e negativos desta reforma tributária. Certa- per-SIMPLES, desculpe, nobre Relator, é
mente, o grande ganho dos contribuintes, daqueles Mini-SIMPLES. De lei ordinária, como era antigamen-
que nos assistem em casa agora, numa reforma tribu- te, de acordo com o art. 179 da Constituição Federal,
tária em que o Relator foi muito pressionado para tra- hoje tornou-se lei complementar com quorum qualifi-
tar de questão de Estado, de Município, de ajuste fis- cado. Sem dúvida nenhuma teremos muita dificulda-
cal da União, de meta de superávit da União, vem a de, Deputado Augusto Nardes, para evoluir. E o diag-
ser o que não foi por todos registrado, mas muito bem nóstico de V.Exa. é um falso positivo.
assinalado pelo Líder Roberto Jefferson. É fruto de Peço que não discriminem o Centro-Oeste,
emenda do PSDB, assinada pelo seu Líder, que des- Deputados Bispo Rodrigues e Roberto J'efferson. O
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Norte e o Nordeste contam com o auxílio da
SUDAM, da SUDENE e da SUFRAMA. Os Estados
do Centro-Oeste - Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul- não têm nada (a SUDECO foi extin
ta) para promover investimentos. Eles estão total
mente inviabilizados. Além do mais, os Governado
res estão impedidos de fazer qualquer política de in
vestimento por um motivo apenas: cassaram a au
tonomia dos Estados; eles são simples gerentes em
seus Estados.

Sr. Presidente, dizem que melhoraram muito a
vida dos Municípios e que houve o repasse do Impos
to Territorial Rural.

Minha gente, todos sabemos que Imposto Terri
torial Rural não é.imposto de arrecadação; é imposto
de fomento. Quando uma propriedade rural produz,
sem dúvida alguma... (Manifestação do Plenário.)

Tenham paciência! Sei da angústia de V.Exas
porterem contrariado 5.500 Prefeitos.

Concluindo o raciocínio, o ITR é exatamente o
imposto que tem a função de estimular a produção.
No momento em que a propriedade é produtiva, está
isenta ou o pagamento do Imposto Territorial Rural é
próximo de zero. É presente de grego, Deputado Ro
bertoJefferson.

Por isso, o PFL encaminha contra essa emenda
aglutinativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como nós, nordestinos, somos generosos! Demos
nossas mentes, nossas inteligências e nossos braços
para construir São Paulo. Agora, estamos dividindo
com Goiás, com o Centro-Oeste, com o Rio de Janei
ro - espero que o Deputado Bispo Rodrigues me dê
pelo menos uma bênção - os recursos desse fundo,
que conseguimos a duras penas.

Com a generosidade de todos os nordestinos
vamos, mais uma vez, contribuir para que o Deputado
Ronaldo Caiado não fique no microfone chorando
tanta pobreza de um Estado tão rico como Goiás.

Vou convidar o Deputado Ronaldo Caiado para
visitar o interior do meu Estado. Então, S.Exa. saberá
o quanto somos generosos nesse encaminhamento.
Essa emenda aglutinativa da base de sustentação do
Governo, que teve o apoio do PSDB, poderá promo
ver o desenvolvimento do País, por meio desta refor
ma tributária para a qual, com tanta luta, sacrifício e
stress, o nosso querido Virgílio Guimarães contribuiu.

O PMDB encaminha o voto "sim" e pede a sua
bancada que acompanhe o seu Líder nesse encami
nhamento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Partido dos Trabalhadores, Deputado
Nelson Pellegrino?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ne
nhum Deputado do Norte, do Nordeste, do Cen
tro-Oeste, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais pode
votar contra esta emenda aglutinativa. Ela reforça o
importante Fundo de Desenvolvimento Regional, já
que a reforma tributária vai acabar com a danosa
guerra fiscal. A guerra fiscal não é o instrumento para
se fazer o desenvolvimento diferenciado, de que tanto
necessita o País.

Esta emenda aglutinativa, além das medidas
que contém, traz a criação do Fundo de Desenvolvi
mento Regional, por meio do qual será destinado 2 bi
lhões para a Região Nordeste, além do que já é desti
nado para as Regiões Norte, Nordeste e Centro Oes
te. Tivemos a complacência de incluir regiões pobres
dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Portanto, aqueles Deputados que votarem contra
esta emenda aglutinativa estarão votando contra o
desenvolvimento.

Assim sendo, Sr. Presidente, a bancada do PT
não poderia votar de forma diferente a não ser dar um
"sim" à emenda aglutinativa, que vem aprimorar o pro
jeto de reforma tributária aprovado aqui na semana
passada.

A bancada do PT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como

vota o Líder do Governo, Deputado Aldo Rebelo?
O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, talvez o
Presidente Lula seja o brasileiro que mais conheça o
território da nossa Pátria; talvez o Presidente Lula seja
o brasileiro que mais tenha visitado cada rincão, cada
pedaço de nosso território. Talvez por isso, Sr. Presi
dente, Srs. Líderes, o Presidente Lula tenha alcançado
o êxito de enviar a esta Casa uma proposta de reforma
tributária possível, contando com o apoio de todos os
Governadores e de todas as Regiões do País.

Já aprovamos a parte principal desta reforma.
Votaremos nesta emenda aglutinativa, Sr. Presidente,
o aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento não para um
Estado. Ficamos felizes quando o jornal O Globo re
gistra que os Estados de Minas Gerais e do Rio de Ja
neiro ganharam com a reforma tributária. Ficamos fe
lizes quando O Estado de S. Paulo registra que São
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Paulo também não perde com a reforma tributária; O PSDB chegou à conclusão de que tinha o de-
quando na Amazônia se celebra, Sr. Presidente, que ver de melhorar esta reforma. Buscamos algo que
essa reforma tributária também beneficiará a região; simbolizasse principalmente o contribuinte, aquela
que no Centro-Oeste se afirma, com esta reforma tri- pessoa que pouco está representada na discussão
butária, a esperança de converter essa área de fron- da reforma tributária. Procuramos uma emenda que
teira do nosso desenvolvimento naárea prioritária de simbolizasse isso. O PSDB escolheu a emenda que
nossa integração com os irmãos da América do Sul; e atende a pequena e a microempresa: a do Su-
que o Nordeste poderá, felizmente, apartirdeste mo- per-SIMPLES. Ela permite que esse setor tenha um
mento, reverter a situação de perda que vivia com o imposto único para agilizar e simplificar sua existên-
sistema tributário até então vigente no País; e o Sul, cia. Foi o que fizemos. E conseguimos, por intermédio
como lembra aqui o Deputado Beto Albuquerque, da emendado PSDB, atender nesta votação a um se-
tem, entre outroS aspectos, na Lei de Informática, tor que talvez seja o que mais gera emprego com car-
também uma esperança para o seu desenvolvimento. teira assinada.

O Governo, portanto, encaminha o voto "sim", Para que isso tudo ocorresse seria essencial
consciente de que a emenda aglutinativa serve a to- contar com interlocutores confiáveis. É importante
dos os Estados, a todas as regiões; não prejudica nin- ressaltar a figura do Presidente João Paulo. Fizemos
guém espeCificamente; e aperfeiçoa a reforma que este acordo, porque tínhamos a certeza de que na
estamos fazendo.

Presidência desta Casa havia um interlocutor confiá
O nosso voto é "sim".

vel, com responsabilidade no processo legislativo e
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A indispensável a esta negociação. Parabenizo VExa.,

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem Deputado João Paulo, pela sua capacidade de nego-
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- ciação, pela sua condução nesse processo e pela
tema eletrônico.

grandeza com que preside esta Casa. (Palmas.) Não
Está iniciada a votação.

seria justo deixar de mencionar o Deputado Aldo Re-
Queiram seguir a orientação do visor de cada belo, que, à frente da Liderança do Governo, procurou

posto. sempre manter diálogo construtivo nopmcesso de
O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - negociação. Com sua paciência, gabarito e educa-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior, ção, tem sempre, no embate parlamentar, votado a fa-
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. vor de um partido ou outro, reSPeitado todas as posi-

a SA. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí- ções, mesmo as divergentes. (Palmas.)
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Neste momento, em nome da liderança do
srs. Deputados, na quarta-feira passada, o Governo
deu demonstração de que tinha votos suficientes para PSDB, partido de Oposição que luta de forma respon-
aprovar a reforma tributária. Tinha ampla maioria. Na_ sável pelos interesses dos contribuintes e do Brasil,
quela vota.ção, o PSDB encaminhou o voto contrário quero dizer que. vamos votar a.emenda 8lglutinativa,
por achar que um princípio básico da discussão não porque compreendemos que o Relator Virgílio Gui-
havia sido cumprido. Inequivocamente, há aumento marães, que também realizou belíssimo trabalho na
de carga tributária nesta reforma que vamos aprovar. busca do entendimento, está respaldando melhorias
Basta analisar a proposta orçamentária encaminhada para o contribuinte e para os Estados brasileiros.
pelo Governo. Um de seus itens estabelece quea ar- O PSDB já encaminhou por intermédio dos
recadação será acresCida em 4,4 bilhões de reais so- Deputados Eduardo Paes e Walter Feldman, que
bre o hovoimposto de importação. participaram muito desse debate e dessa solução.

A partir dessa realidade, chegamos ao dia de Quero citar também o Deputado Julio Semeghini.
hoje. Havia a necessidade de se votar os destaques. Esses 3 Parla.mentares foram os principais negocia-
o Governo entrou em entendimento com a Liderança dores do PSDB para chegarmos a esta votação.
do P$DB para agilizara votação. É importante ressal- Sr. Presidente, se nada tivéssemos conquista-
tar esse momento. do, mas só o fatode termos conseguido muitas me-

o Governo tem número suficiente para aprovar Ihorias para o pequeno e o microempresário, princi-
a reforma, e a aprovaria de qualquer maneira. Cabe- país propulsores de emprego com carteira assinada
ria ao PSDS decidir se deveria ou não negociar a agi- no País em 2003, muito já teria sido feito na votação
lizaçãodessa votação. de hoje.
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Por isso, o PSDB veio aqui dizer que vota "sim".
Vamos contribuir com o Brasil. Essa postura em nada
diminui nosso papel na Oposição brasileira.

Para encerrar, quero parabenizar novamente o
Presidente João Paulo Cunha e o Líder Aldo Rebelo
pela condução do processo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Deputado Jutahy Junior, obrigado pelas palavras
carinhosas e generosas. Quero dizer que VExa.
cresce cada vez mais no meu conceito como ho
mem público, muito digno e valoroso para o nosso
País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.
S.Exa. dispõe de 8 minutos.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ouvi atentamente as palavras do Lí
der Jutahy Junior e devo fazer um registro: matéria tri
butária sempre foi motivo de conflitos ou até mesmo
de conflagrações ao longo da história do Brasil.

O Brasil nasceu desigual, carregado de dese
quilíbrios, com regiões que se desenvolviam e outras
que permaneciam no atraso econômico, social e polí
tico. Houve regiões, durante a fase do Brasil Colônia,
como a de Pernambuco, cujo porto rivalizava com o
de Londres no comércio internacional, e outras ainda
mergulhadas no atraso, no subdesenvolvimento. Tal
desequilíbrio avançou ao longo da história do Brasil e
sempre que mudanças na questão tributária ocorriam
de maneira repentina vivíamos conflitos, como o do
Rio Grande do Sul, na base do qual, nos idos anos 30
e 40 do século XIX, estava exatamente a tributação
sobre o charque, principal produto daquela região no
Império.

Na vinda da Família Real para o Brasil, o Gover
no imperial português teve de tributar fortemente a
produção do açúcar de Pernambuco para prover de
casas, de mordomias e de meios materiais a Família
Real que chegava ao Rio de Janeiro.

Em pouco tempo, ocorreram duas revoluções
no Nordeste, especificamente em Pernambuco: a Re
volução Pernambucana, em 1817, e a Confederação
do Equador, em 1824.

A República esteve exatamente no centro do de
bate sobre a questão federativa. Ou se centraliza,
conforme a doutrina dos republicanos gaúchos de Jú
lio de Castilhos, ou se descentraliza, conforme a exi
gência dos republicanos de São Paulo.

Dentro dessa mesma corrente republicana,
duas tendências antagônicas disputavam a experiên
cia nascente da República entre a centralização e a
descentralização.

Portanto, Sr. Presidente, é uma verdadeira faça
nha que esta Casa consiga levar adiante o processo
de votação de reforma tributária sem grandes antago
nismos e sem conflitos que extrapolem a própria natu
reza da instituição parlamentar.

Quando apresentamos a proposta de reforma tri
butária, não pensamos num Estado especificamente,
mas, sim, no benefício geral que se produziria no País,
com a retirada de entraves que impedem o Brasil de al
cançar plenamente a retomada do crescimento da eco
nomia. Uma reforma tributária que estimule os investi
mentos, que reverta a tendência ao crescimento da car
ga tributária já insuportável para a população, para os
contribuintes e para a sociedade brasileira..

Pensamos em uma reforma tributária capaz de
desonerar a produção e de gerar emprego, ampliando
o potencial de exportação do País, protegendo os
produtores nacionais da concorrência predatória dos
produtores de outros países.

Pensamos na ampliação da oferta de emprego
para nossos trabalhadores, no estímulo ao investi
mento, tanto o nacional quanto o estrangeiro.

Pensamos no Brasil como um todo.
Pensamos na preservação da conquista da

Zona Franca de Manaus, mesmo sabendo que, de
certa forma, representa um preço a pagar para os de
mais entes federativos. Nosso sentimento é de res
ponsabilidade, de compromisso com aquela região
do País ainda em fase de plena integração à naciona
lidade, como patrimônio da biodiversidade, como re
gião ainda tão despovoada. É preciso que o Brasil en
tenda, como compreendemos, a necessidade da pre
servação e da presença da Zona Franca de Manaus.

Pensamos nos nossos irmãos nordestinos. E
mesmo Deputado por São Paulo, disse aos compa
nheiros Deputados Julio Semeghini e Walter Feldman
que precisávamos resgatar o Nordeste do tributo que
tem oferecido muitas vezes de maneira desigual aos
irmãos ricos e mais fortes.

Pensamos também, Sr. Presidente, que a refor
ma tributária não poderia ser feita contra São Paulo. O
Brasil tem de se orgulhar da sua capacidade empre
endedora, da capacidade de realização desse Esta
do, que tem tradição e cuja história remonta aos ban
deirantes.

Pensamos no nosso programa de integração
com a América do Sul, em que o Centro-Oeste apare-

.._--------- .. _-------
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ce como região dinâmica, que cresce a índices supe
riores às taxas de crescimento dos demais Estados
brasileiros. Diante da necessidade de ampliar o dina
mismo dessa região, a porta aberta para o Pacífico e
para todos os Estados da América do Sul, esta refor
ma tributária não poderia, não pode e, portanto, não
trouxe prejuízos. Ao contrário, abriu novos horizontes
para a Região Centro-Oeste, como o fez paraMinas
Gerais e Espírito Santo, e para os Estados do Sul,
como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Essa realidade só se viabilizaria se combinás
semos as duas políticas necessárias e possíveis no
Brasil, entre elas a política dos Municípios, Estados,
Prefeitos, Vereadores, Governadores, Senadores e
Deputados. Sem isso não se faz política no Brasil. É
hipocrisia imaginar-se que se faz polftica no Brasil
sem levar em conta os legítimos interesses e as legíti
mas pretensões dos Parlamentares, Prefeitos, Verea
dores e Governadores.

Não existe um país que não esteja ligado às
perspectivas, aos anseios e às ambições naturais e
legítimas de cada Deputado e de cada Senador. Mas
existe outra política da qual se abstrai interesse ime
diato partidário ou municipal, ou estadual, ou da
União. É a alta política, quando todos nós - Deputa
dos, Senadores, Prefeitos, Governadores, Vereado
res, Presidente da República, União, Estados e Muni
cípios - buscamos abrir mão, se possível, de parcela
de nossas legítimas e imediatas ambições, em fun
ção de interesses maiores e futuros, duradouros e
permanentes da nacionalidade. Muitas vezes, é ver
dade, sacrificando até o interesse imediato, o meu go
verno de hoje em função do futuro governo de todos
os brasileiros.

Sr. Presidente, encerro celebrando a compreen
são que esta Casa teve dessa necessidade, dessa
combinação e desse momento. Celebro junto com os
Líderes.

Aqui, certo Líder da Oposição se refere ao "Go
verno do PT". Não há um Governo do PT. O Presiden
teda Repúblicaédo PT. V.Exa., PresidentedaCâma
ra dos Deputados, é do PT. Mas o Governo é do PV,
PSB, PPS, PP, PTB, PL, PMDB, PCdoB. O Governo é
de todos os partidos que integram sua base, não ape
nas dos partidos que integram a base do Governo.
Quando o Governo pensa no Brasil, pensa também
que o futuro do País não depende apenas de sua
base. Por essa razão celebramos com o PSDB a vota
ção da emenda de hoje à noite. Aliás, lamentamos
que não tenha sido possível a celebração do acordo
com o PFL. Ontem, poderíamos ter votado essa
emenda, mas aguardamos para fazer o acordo com o

PFL. Por razões que não vale a pena declinar, não foi
possível.

De qualquer forma, agradeço à nossa base e ao
PSDB, e também aos ilustres Deputadas e Deputa
dos do PFL que nos deram seu voto. A rejforma tribu
tária não é de um partido, de um Governo, de um
Estado nem de um Município. A reforma tributária é
da sociedade brasileira e do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
proclamar o resultado:

VOTARAM:

Sim 370
Não 44
Abstenção 1
Total 415

É Aprovada a Emenda Aglutinativa nº 49.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 41/2003 - Emenda Aglutinativa
Nº 49
Início Votação: 10/09/2003 22:39
Fim Votação: 10/09/2003 22:56

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 21 :20
Resultado da Votação
Sim 370
Não 44
Abstenção 1
Total da Votação 415

Art. 171
Total Quorum 416
Obstrução 1
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL-Não
PSDB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT-Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Sim



46236 . Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

PV -Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Francisco Rodrigues PFL 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
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Não
Jader Barbalho PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PL PUPSL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
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Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFl Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim

Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Não
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
José Chaves PTB Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Magalhães PTB Abstenção
Total Pernambuco: 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSOB Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
João Fontes PT Não
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
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Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PFL Não
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não

José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 35

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim

Gilmar Machado PT Sim
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
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer POT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
IrinyLopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 9
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PMOB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos 8iscaia PT Sim
Bernardo Ariston PM08 Sim
8ispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMD8 Sim
Eduardo Cunha PMD8 Sim
Eduardo Paes PSD8 Sim
Elaine Costa PT8 Sim
Fernando Gonçalves PT8 Sim
Fernando Lopes PMD8 Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair 8olsonaro PT8 Sim
Jandira Feghali PCdo8 Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge 8ittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMD8 Sim
Moreira Franco PMD8 Sim
Nelson 80rnier PMD8 Sim
Paulo 8altazar PS8 Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo 8etão 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
Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Angela Guadagnin PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim

Sim

Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSOB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Oevanir Ribeiro PT Sim
Oimas Ramalho PPS Sim
Or. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Or. Pinotti PMOB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jefferson Campos PMOB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSOB Sim
Lobbe Neto PSOB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Michel Temer PMOB Sim
Milton Monti PL PLlPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PMOB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
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Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 57

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Rajão PSDB Sim
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

João Campos PSDB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Sandes Júnior PP Sim
Total Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Sim

André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Dra. Clair PT Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 24

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Érico Ribeiro PP Sim

~-------- ~~~~-~----~~-- -------~~------~--------------- - ~--
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Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
Ke!ly Moraes PTS Sim
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Méndes Ribeiro Filho PMDS Sim
Milton Cardias PTS Sim
Nelson PrOénça PPS Sim

Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Siolchi PMDS Sim
Pastor Reinaldo PTS Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Total Rio Grandé do Sul: 22

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Estão prejudicadas as seguintes Emendas Agluti
nativas de nºs 52,53,65 e 67:

EMENDA AGLUTINATIVA

LI_E_m_e_n_d_as_ob...:d:-e_to_d_a_fu__s_ão_:_n_o_I_6_9_e_ll_o_2_33_. ~

Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o seguinte artigo:

Art. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, 50% do produto da arrecadação
dos impostos referidos no art. 153, I e II e 60% do produto da contribuição referida no art.
195, IV, de acordo com critérios, prazos e condições detenninados em lei complementar,
considerando as exportações para o exterior de pródutos primários e semi.elaboradÚ's, a
relação entre as exportações e as importações, e a efetiva manutenção e aproveitamento do
crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2°, X, a;

Parágrafo único: os Estados entregarão aos respectivos Municípios, nos termos dai lei
complementar, vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do caput.

Justificativa

Ambas as emendas objeto da aglutinação tratam do fundo de compensação de
exportações. Uma delas no art. 159 da Constituição Federal e outra no ADCT. A emenda
aglutinativa apresentada busca alcançar o mesmo objetivo.

Sala das sessões,1'O

!
i I \

y;. j,J,.P) V"
Deputado Rodrigo Maia

\
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Emenda Aglutinativa : N° 53

Setembro de 2003

Emendas objeto da fusào: 10 1, 269, 350, 319, 384, 60, 187 e 279 todas apresentadas perante a Comissão
Especial. •

Dê~se à alínea "ct" do inciso I do art. 159 da Constituição, introduzida pelo
art. 10 da PEC, a seguinte redação:

"Art. 159 .
1- ..

d) três por cento destinados a fmanciamento de programas de desenvolvimento nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e no Estado do Espírito Santo repassados aos respectivos estados a título de transferência de
capital. nos tennos da lei complementar."

Justificativa

A redação da alínea "d" foi elaborada de fonna propositadamente vaga, quanto à
destinação e aos beneficiarias dos recursos, e detennina que sejam administrados pela
União. Acontece que a inclusão da alínea teve por objetivo compensar os Estados menos
desenvolvidos por não ter sido introduzida a tributação no destino, no caso do ICMS. É
natural, portanto, que os recursos da alínea "d" fiquem com os Estados do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo, ainda que com destinação específica e
aplicação regulamentada em lei complementar.

Ademais, O Governo Lula assumiu a Presidência com uma proposta de
Desenvolvimento Regional Sustentavel, objetivando equacionar a herança de desigualdades
que sempre caracterizou a realidade espacial do País, mas ao que se vê, é exatamente o
oposto, já que de acordo com o Projeto de Reforma Tributária, são repassados tão-somente
3% da receita dos Impostos de Renda e Imposto sobre Produtos industrializados para a
redução sistemática das desigualdades regionais.

Ora, se ° objetivo do Governo é implementar uma política que vise construir uma
base que transfonnará as Regiões do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e o Estado do Espírito

Santo em sinal de eficiência e competitividade, o pífio investimento que se promove
anualmente nessas regiões se perde diante do vasto território abrangido pelo Fundo
Constitucional.

Sala das Sessões, 1v de j l- NY\..-'~ de 2003.

~~
Dep. Moroni Torgan

s

~ ----~-----~ ----- -~-- ~---- ~~~--~-----~---~- -~~~--------~---~
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'EMENDA AGLUTINATIVA

Quinta-feira 11 46243

Fusão da emenda nO 69 apresentada à Comissão Especial e n° 27 (Aglutinativa Global), de
02/09/03.

o art. 239 da Constituição Federal, alterado peta Emenda Aglutinativa Global na 27, passa
a vigorar com a seguinte redação.

·'Art. 239 .
§ 5" Pertence aos Estados, ao Distrito Federal ou ao Município. que tenha constituído o
fundo a que se refere o art. 249 para custeio do regime próprio de previdência de seus
servidores, o produto da arrecadação das contribuições previstas neste artigo, devida por
ele. suas autarquias c pelas fundações que instituírem e mantiverem, a ser aplicado na
integralização do mencionado fundo.*6° Caso o Estado. o Distrito Federal ou o Município não tenham constituído o fundo a que
se refere o art. 249 para custeio do rebTÍme próprio de previdência de seus servidores, o
produto da arrecadação das contribuições previstas neste artigo, devida por ele, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. integrarão o fundo de que trata
o art. 159, I, d.

Justificativa

A emenda aglutinativa em questão direciona os recursos do PIS/PASEP para os
entes federados que instituíram fundos de previdência social ou. caso não tenham instituído
tais fundos. os recursos das mesmas contribuições integrarão o fundo de desenvolvimento
regional criado pela emenda do relator.

Sala das sessões. f O de St:it'Y1ç,,~ de 2003.

QJ\l~~CL<"'1
I Oep. Moroni Torgan
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EMENDA AGLUTINATIVA

Setembro de 2003

IFusão das emendas n° 169 e n° 27 (Aglutinativa G~obal). apresentada pelo relator.

Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o seguinte artigo:

Art. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, 50% do produto da arrecadação
dos impostos referidos no art. 153; I e II e 60% do produto da contribuição referida no art.
195, IV. de acordo com critérios; prazos e condições detenni.nados em lei complementar,
considerando as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a
relação entre as exportações e as importações, e a efetiva manutenção e aproveitamento do
crédito do imposto a que se refere o art. 155; § 2°; X. a;

Parágrafo único; os Estados entregarão aos respectivos Municípios, nos tennos da lei
complementar, vinte e cínco por·cento dos recursos que receberem nos tennos do caput.

Justificativa

Ambas as emendas objeto da aglutinação tratam do fundo de compensação de
exportações. Uma delas no art. 159 da Constituição Federal e outra no ADCT. A emenda
aglutinativa apresentada busca alcançar o mesmo objetivo.

Sala das sessões, \~ de S<:-rt:~rt'.)lc.~ de 2003.-------.
~~q;O-Vl

Dep. MOToni Torgan,

--------- -~--- ----"----- -------- -"- ~~-"------------ -_._._------.-
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está retirada a seguinte Emenda Aglutinativa de nº
66:

EMENDA AGLUTINATIVA

Fusão da emenda n° 169 apresentada à Comissão Especial e n° 27 (Aglutinativa Global)" de
02/09/03.

o art. 159 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Aglutinativa Globaln° 27, passa
a vigorar com a seguinte redação.

'"Art. 159 .
I - do produto da arrecadação dos ímpostos sobre renda e proventos de qualquer natur'eza,
sobre produtos industrializados e das contribuições de que trata o art. 239, quarenta e nove
por cento na seguinte fonua:

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

J ustifieativa

A emenda aglutinativa em questão objetiva inserir a arrecadação do PIS/PASEP nos
fundos de participação dos Estados, Municípios e de desenvolvimento regional.

Sala das sessões. r'D de çEr~"I1.~C de 2003 ..

~Q,,~l-1
Deputado Moroni Torgan

I
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de preferência, assinado pelo nobre Líder
Luiz Sérgio, do PT, e pelo Deputado Eunício Oliveira,
do PMDB:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos re
gimentais, preferência para votação dos Destaques
de Bancada nºs 7,6, 1,2,4, 8 e 5, nessa ordem.

Sala das Sessões, - Assinam: Luiz Sérgio,
Vice-Líder do PT; Eunício Oliveira, Líder do PMDB; e
Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Lembramos ao Plenário que os Destaques nºs 7 e 6
referem-se aos seguintes temas: CPMF e DRU.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, que falará
contra o requerimento de preferência.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro, quero fazer
uma pergunta: qual o interesse do Governo em votar
esta preferência, em alterar a ordem regimental das
votações?A resposta foi dada por um dos Deputados
que mais respeito nesta Casa, o eminente Líder do
PTB, Roberto Jefferson.

O que deseja o Governo? Esgotar a votação dos
destaques, em que lhe cabe alcançar quorum qualifi
cado de 308 Deputados, para deixar, em segundo
plano, a votação das emendas aglutinativas, em que
cabe às Oposições colocar em plenário 308 Deputa
dos. Isso, é claro, vai diminuir os debates e impedir
que a sociedade brasileira, que os cidadãos brasilei
ros, os quais vão pagar mais impostos com essa re
forma tributária e são os grandes penalizados com
ela, possam cobrar com mais firmeza de seus repre
sentantes nesta Casa. Se esta ordem de votação não
for alterada, estamos convictos de que poderemos
estender o debate sobre a reforma tributária até a se
mana que vem e teremos mais tempo para apreciar
os destaques e as emendas.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
não podemos aceitar essa inversão. Vamos seguir a
ordem normal, de acordo com o Regimento da Casa,
até porque é a ordem lógica, pois diz respeito aos te
mas. Se estamos tratando de determinado dispositivo
da proposta, devemos analisar os destaques e as
emendas que versam sobre ele. Não vamos recorrer a
artifícios para tornar mais célere processo que penali
za o povo brasileiro. Mas teria uma pergunta a fazer, e
o Presidente João Paulo, um dos Parlamentares que

mais prezam a democracia nesta Casa, me dará uma
resposta acalentadora. Teremos o mesmo tempo, com
o painel aberto, para os Deputados que querem votar a
favor das emendas, que terão os que querem votar a
favor dos destaques?

Para se votar o primeiro destaque da noite de
hoje, o painel ficou aberto quase uma hora. Peço já a
V. Exa. que dê o mesmo direito às Oposições. E, quan
do estivermos discutindo nossas emendas, que seja
nosso o ônus de colocar em plenário 308 Deputados
para apoiar e que tenhamos, pelo menos, uma hora
para convencer os Deputados.

Mas, meus amigos, neste momento em que
concorremos com o jogo da Seleção Brasileira, mui
tos podem imaginar o que faz os senhores e as se
nhoras Parlamentares estarem tão dispostos a conti
nuar discutindo. Digo àqueles que nos assistem, por
que estão preocupados com a votação, que a matéria
em debate é motivo de insônia. O contribuinte brasile
iro dormirá mal e acordará pior, porque corre o risco
de amanhã pagar mais impostos.

O PFL é contra o aumento de imposto e a favor
do contribuinte. Por isso, encaminhamos contraria
mente ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao Depu
tado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT e a bancada da base
aliada do Governo querem votar o requerimento rapi
damente, porque o Brasil tem pressa. Por isso, enca
minhamos o voto "sim", pela inversão da pauta. (Pal
ma.s.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de preferência para votação
dos destaques de bancada na seguinte ordem: 7, 6, 1,
2,4,8 e5.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida, Deputado Moroni Torgan.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

---~~ ------ ~- ~ ~--~-~-------------~
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Queiram seguir a orientação do visor de cada A SRA. KELLY MORAES (PTB - RS. Pela or-
posto. demo Sem revisão da oradora.) .... Sr. Presidente, o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - PTB vota "sim".
Como votam os Srs. Líderes? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz? (Pausa.) Como vota o PSDB?
Como vota o PRONA, Deputado Enéas? O SR. EDUARDO PAES (PSDB - FU Pela or-
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem demo Sem revisão do orador.) - Sr. Pn9sidente, o

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA é con- PSDB, cumprindo o acordo feito hoje com o Govemo,
tra a inversão. para minimizar os impactos negativos desta reforma e

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O aprovar o Super-SIMPLES, encaminha o voto "sim".
PRONA vota "não". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Como vota o PCdoB? (Pausa.) Como vota o PFL, nobre Deputado Moroni Torgan?
Como vota o PDT, Deputado Manato? O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. PresidEmte, é inteO SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
ressante o fato de dizerem que o Brasil tem pressa. O

visão do orador.) - Sr. Presidente, para o PDT é muito Brasil dos brasileiros não tem pressa. Quem tem
importante a inversão da votação. E a discussão con- pressa de aumentar imposto? Deve ser o Brasil dos
tinua. O PDT recomenda a sua bancada o voto "sim".

banqueiros e do FMI.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or- Sr. Presidente, defendemos o Brasil do povo, e o

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o povo não gosta que metam a mão no bolso dele, não
PCdoB vota "sim". gosta de ser assaltado com mais impostos. (Apupos

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O no plenário.)

PPS, Deputado Colbert Martins. Sr. Presidente, o Brasil dos brasileiros não quer
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or- aumento de impostos. Portanto, o PFL está em obs-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De- trução. (Apupos no plenário.)
putado Nelson Proença está em repouso neste ins- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ O
tante, mas votamos "sim". Não podemos mais adiar a PFL fica em obstrução.
votação. Aliás, essa história do PFL de adiar durante Como vota o PMDB, nobre Deputado Eunício
8 anos e não votar agora não pode continuar. Vamos Oliveira?

votar hoje, Sr. Presidente. O PPS vota "sim". O SR. EUNfclO OLIVEIRA (PMDB _ CE. Pela
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pr1esidente, o

Como vota o PSB, Deputado Dr. Ribamar Alves? PMDB discorda do que disse o nobre Deputado Moro-
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela ni Torgan. Essa reforma não aumenta impostos, ela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o vai ajudar a promover o desenvolvimento do Brasil.
PSB acredita que chegou o momento do Brasil. Não Por esse motivo, Sr. Presidente, o PIVIDB enca-
podemos mais esperar. O PSB vota "sim". minha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
Como vota o PL, Deputado Miguel de Souza? Como vota o PT, nobre Deputado Luiz Sérgio?

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO. O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o PT vota "sim",
entendemos ser muito importante terminar a votação até porque o projeto não aumenta impostos. Muito
dessa reforma nesta noite. E já houve suficiente dis- pelo contrário: faz justiça tributária neste País.
cussão para votar. Por isso, o PL e o PSL votam "sim". Por isso é que o Brasil tem pressa, sim, e nós

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - vamos votar "sim", como Brasil. (Muítobem. Palmas.)
Como vota o PP, Deputado Ivan Ranzolin? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

O SR. IVAN RANZOLlN (PP-SC. Pela ordem. Como vota a Liderança do Governo, nobre Deputado
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota Beto Albuquerque?
"sim". O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Como vota o PTB? aqueles que dizem que o Brasil não tem pressa são
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Sim
Não
Abstenção
Total

Votei com boa-fé e espero não estar iludido.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim

VOTARAM:

255
18
3
276

É Aprovado o Requerimento de Preferência
Para os Destaques NºS 7, 6, 1, 2, 4, 8 e 5.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC nº 41/2003 - Requerimento
de Preferência Para DVS NºS 7,6,1,2,4,8 E 5

Início Votação: 10/09/200323:03
Fim Votação: 10/09/2003 23:10

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha ~ 21 :20
Resultado da Votação
Sim 255
Não 18
Abstenção 3
Total da Votação 276
Art. 171
Total Quorum 277
Obstrução 19
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL - Obstrução
PSDB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

os mesmos que, por não terem pressa, permitiram
que a carga tributária neste País chegasse a 36% do
PIB. Temos pressa em fazer a reforma para que a so
lução dos males e dos desequilíbrios não seja o au
mento de impostos.

Vamos inverter a ordem. Não estamos assusta
dos,temos paciência. Todos os companheiros estão
convocados a permanecer em plenário, para vencer
mos rapidamente as manobras protelatórias que aqui
são levadas a cabo a cada instante e encerrarmos
hoje a votação de que o Brasil de fato precisa.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Verde vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares para continuarmos a votação, que
já está em andamento, pelo sistema eletrônico.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero
fazer um registro. Chamaram-me a atenção por ter dei
xado de fazê-lo e por se tratar de parte essencial do re
latório. Rapidamente falarei a respeito da emenda do
PSDB que deu origem ao Super-SIMPLES, enfatizada
pelo Líder Jutahy Junior. Mas deveria ter citado também
a emenda do Deputado Eduardo Paes, o articulador,
junto conosco, desse avanço incorporado ao relatório.

Era o registro que gostaria de fazer.
O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
um esclarecimento ao Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
estamos na fase de esclarecimentos, Deputado.
S. Exa. só esqueceu de fazer uma referência.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Votamos agora a
questão da energia, do petróleo e da transição. Colegas
que assumiram o compromisso de votar consideram que,
daqui a 4 anos, haverá a cobrança de 4% de ICMS sobre
energia e petróleo. Não entendo o texto dessa forma.

A questão afeta os Estados do Paraná e do Rio
de Janeiro, classificando-os abaixoda receita perca
pita nacional, em 500 milhões de reais por ano, e ti
rando 50 reais per capita.

---- -~----- ----------~ -----------------.-.---
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Luciano Castro PL PUPSL Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Abstenção
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Uma PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 11

AMAZONAS
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Ronivon Santiago 'PP Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Paulo Marinho PL PUPSL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezínha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 12

Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviallo PSDB Sim
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro·Ribeiro PMDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Não
Total Ceará: 15

PIAuí

B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Sim
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Moraes Souza PMDB 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
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Obstrução
Eduardo Campos PSB Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Total Pernambuco: 11

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Total Alagoas: 2

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
João Fontes PT Não
Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 4

~~---- ~-

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Claudio Cajado PFL Abstenção
Coriolano Sales PFL Obstrução
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Sim
João Leão PL PUPSL Sim
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Robério Nunes PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Sim
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 21

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Wiliian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Obstrução
Dr. Francisco Gonçalves PTS Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Geraldo Thadeu PPSSim
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
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim

-~~~----- ----~--- ---~- --~--
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Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes 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: 38

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Carlos Nader PFL Obstrução
Chico Alencar PT Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Lopes PMOB Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim

Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMOB Sim
Total Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSOB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Ildeu Araujo PRONA Não
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 Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Obstrução
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Rubinelli PT Sim
Teima de Souza PT Sim
Vicentinho PT Sim
Total São Paulo: 34

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Pedro Henry PP Sim
Rogério Silva PPS Sim
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Thelma de Oliveira PSDB Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Maninha PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 3

GOIÁS

João Campos PSDB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Sandes Júnior PP Sim
Total Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
Murilo Zauith PFL Obstrução
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDBSim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Ivan Ranzolin PP Sim

João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Abstenção
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. COlBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
não ter conseguido votar, registro que acompanhei a
orientação do PPS nas duas votações.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aos
Deputados e Deputadas que não votaram informo
que o voto do próximo destaque automaticamente
justifica a votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa Requerimento de Destaque nº 7, da ban
cada do PSDB:

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art.
161, I, e § 2º combinado com o art. 117, IX do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado

----_._-_.--- -------- ------------~_.._---_ ..-
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do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a redação dada pelo art. 3º da
Emenda Aglutinativa Global nº 27, de 2003, oferecida
em plenário à Proposta de Emenda Constitucional nº
41-A, de 2003.

Sala das Sessões, de setembro de 2003. -
Assina: Jutahy Junior, Líder do PSDB.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, faço um apelo a V.Exa. no sentido de que per
mita queseus colegas votem. Com a rapidez com que
procede à votação, V.Exa. impede que seus compa
nheiros em plenário exercitem sua vontade neste im
portante momento para o Governo Lula: o da votação
desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. terátoda a oportunidade do mundo para votar
agora.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - V.Exa. não
permitiu que votássemos, nem eu .nem o Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
permiti que 276 Deputados votassem, Deputado Bo
nifácio de Andrada.

O SR.BONIFÁCIO DE ANDRADA-VExa. per
mitiu que 276 votassem, mas os Deputados que não
conseguiram fazê-lo têm o mesmo direito.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado .Bonifácio de Andrada, não posso aguardar
que venham a plenário quando 276 Parlamentares
estavam aqui e votaram. O quorum foi alcançado.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Peço a
VExa. que aguarde razoavelmente, pelo menos 2 mi
nutos. Nãose trata de aguardar a vida inteira, como já
fez em algumas votações. Esse é o apelo que faço a
VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contrariamente à matéria, concedo
a palavra ao nobre Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a manutenção do
texto garante a CPMF, recurso que é dos Estados e
da União. Por isso, peço à base governista que vote
pela manutenção do texto, vote "sim", contra o desta
que.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor da matéria, concedo a pala
vra ao nobre Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos,considero o destaque que votamos agora da ma
ior importância, principalmente para aqueles que di
zem que não estamos votando aumento de tributos.
Se votarem a favor deste destaque, posso até acredi
tar que não estão com vontade de aumentar tributos.

Aqueles que votarem contra o destaque, sem
dúvida alguma, aprovarão o aumento de tributos, por
que se trata da prorrogação da .cPMF, que nó próximo
mês de janeiro cairia para 0,08%. Com () destaque,
ela alcançará essa porcentagem; sem o destaque,
continuará a ser de 0,38%. E nOs próximos 4 anos?
Se isso não é aumento de imposto, o que é? O contri
buinte será beneficiado?

O destaque é·especial para aquele argumento.
Vi muitos Deputados da base aliada dizerem que não
haverá aumento de impostos com a reforma tributária.
Se votarem a favor do destaque, sem dúvida alguma,
estarão dizendo a verdade, e a CPMF não vai incidir
sobre o bolso dos brasileiros. Porém, se votarem con
tra, automaticamente estão dizendo que vão enfiar a
mão no bolso do contribuinte. Podem ter certeza de
que haverá despesa muito maior, e todos os que
usam conta bancária a pagarão.

Não vamos usar subterfúgios, demagogia ou
populismo.Basta aplicara matemática: 8 é muito me
nor do que 38, Não há como negar, não hóá como en
rolar, porque até o Fundade Erradicação da Pobreza
foi para o brejo. Não há como justificar a declaração
de que tentam, com a reforrna, fazer justiça social e
promover melhor distribuição de renda. Eles farão dis
tribuição, sim, mas metendo a mão no bolso do povo
para dar o dinheiro aos banqueiros internacionais.

A meta de 4,25% de superávit primério é justa
mente nesse sentido. Precisam de caixa para dizer
"amém" ao Fundo Monetário Internacional. A verdade
é que estamos de joelhos cjiante do FMI, que nem
precisa mais estabelecermetaspara nós. Se quer su
perávit de 4%, estipulamos logo a meta de 4,25%,
para deixá-lo mais feliz ainda. Não é àtoa. que até o
Presidente Bush enaltece o Brasil. Vejo com desconfi
ança tantos elogios ao País.

Agora épreto no branco, não tem para onde cor
rer. Quem votar pelo destaque diminuirá a CPMF;
quem votar contra o destaque aumentará a CPMF.
Depois, não tem choro nem vela, não tem explicação.
Estou curioso para ouvir as explicações contrárias a
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este destaque. Tenho muita curiosidade de saber que
tipo de argumento será utilizado para explicar o inex
plicáveL O aumento de imposto está embutido no tex
to, sem dúvida alguma.

Então, deixo esta questão para que os Parla
mentares e o povo brasileiro reflitam e ponderem:
quem vota a favor e quem contra o aumento detribu
tos?

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para encaminhar contrariamente à matéria, concedo
a palavra ao Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, somos contrários ao desta
que, pela manutenção do texto, porque reflete o en
tendimento democrático debatido por Líderes parti
dários, Prefeitos e Governadores das Capitais.

Este é o encaminhamento: somos contrários ao
destaque e a favor do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
submeter a votos o dispositivo destacado:

"Art.3º: .
"Art. 91. O prazo previsto no caput do

art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.

§ 1º Fica prorrogada, até a data referi
da no caput deste artigo, a vigência da Lei
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.

§ 2º Até a data referida no caput deste
artigo, a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias será de trinta e oito
centésimos por cento."

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem for a favor da manutenção do texto, votará
"sim"; quem for a favor da supressão do texto, votará
"não".

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRONA, Deputado Enéas?
O SR. ENÉAS (PRONA - SP Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, preciso falar um
pouco sobre o assunto.

A CPMF é um mostrengo jurídico. Ela foi criada,
no início, como tributo provisório e foi mantida por mu
itos anos. Na verdade, a idéia básica que foi comple
tamente distorcida era a da criação de imposto único,

Prof. Marcos Cintra. Em vez de imposto único, surgiu
outro para a saúde. E não foi destinado a esse setor.

Então, os destaques que os colegas apresenta
ram visam impedir a manutenção da CPMF. Mantê-Ia
como está e torná-Ia praticamente definitiva é um
acinte à inteligência humana.

Nesse sentido, o PRONA é favorável ao desta
que, ou seja, contrário ao texto que aí está.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PRONA vota "não".

O SR. ENÉAS - "Não" ao texto; "sim" ao desta-
que.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desde o
início do debate sobre a CPMF nesta Casa, o PCdoB
manifestou sua opinião sobre esse tipo de tributo, mas
compreendeu sua cobrança e, na primeira votação da
matéria, quando se buscou vinculá-Ia à saúde em ca
ráter provisório, votou favoravelmente. São recursos
destinados à Seguridade Social dos quais o Governo
Lula não pode abrir mão, nem o País. Esses recursos
são repartidos entre Estados e Municípios e constitu
em a base do Sistema Único de Saúde.

Seria, sim, agressão à nossa inteligência e à ca
pacidade de manter programas sociais de tal ordem
derrotar a manutenção da CPMF como está, provisó
ria e vinculada à saúde e à Seguridade Social. Por
isso, o PCdoB vota pela manutenção do texto, vota
"sim".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é obvio que se
procura com este destaque suprimir o art. 91, que ga
rante a prorrogação da CPMF até 31 de dezembro de
2007. Tal decisão foi fruto de amplo acordo, pelo aten
dimento à reivindicação dos Governadores de todos
os Estados, que passarão a receber recursos dessa
contribuição; principalmente pela vinculação de
0,08% ao Fundo de Combate e Erradicação da Po
breza, de 0,20% ao setor de saúde pública e de
0,10% conforme estabelece o art. 84 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias.

Assim sendo, é impossível votar contra essas
vinculações que beneficiam a saúde pública, o com
bate à pobreza e a erradicação da miséria e o custeio
da Previdência Social, conforme preconizado na re
forma previdenciária.



E mais:

"Devido a isso, passamos a defender a
cobrança da CPMF a uma alíquota baixa,
para reforçar as ações do Poder Público no
combate ao maior foco de iniqüiidade e in
justiça de nosso sistema: a sonegação fis
cal. Por meio da cobrança de uma alíquota
baixa, seriam atenuadas as distorções cau
sadas pela CPMF".

"O PT, de longa data, tem manifestado
posição contrária à cobrança da CPMF, por
considerá-la um tributo de máqualidade, al
tamente inibidor da eficiência e da competiti
vidade interna e externa da economia. Além
disso, por ser cumulativa, atingindo uma
gama enorme de operações que englobam
o subconjunto de venda, produção e circula
ção, sem diferenciar. gastos essenciais de
gastos supérfluos, a CPMF compromete os
requisitos de progressividade e seletividade
tão caros aoS sistemas tributários que sem
pre defendemos".

É óbvio, Sr. Presidente, que a matéria constante
do site do PT representa a posição do partido antes
de ser Governo, na campanha eleitoral. A posição, de
pois da campanha eleitoral e depois de assumir o Go
verno, é outra.

O PSDB apresentou esta emenda porque sabe
da necessidade de tornar a CPMF de fato imposto ar
recadatório, mais no sentido da fiscalização do que
da arrecadação. Sabemos que é importante a sua
manutenção para o próximo ano e até por mais 1 ano.
Não agimos com nenhuma irresponsabilidade em re
lação ao aspecto fiscal deste País. É do nosso conhe
cimento que o Governo não pode abrir mão dos recur
sos da CPMF, apesar de que, no passado, quando
nosso Governo a solicitava, o PT sempre votava con
trariamente, com belo discurso técnico.

Apresentamos o destaque porque somos con
trários à prorrogação por mais 4 anos, por considerar
mos que isso representa a perpetuação da CPMF du-
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Portodas essas razões é que o PDT encaminha O PTB, com a filosofia de fazer reforma tributá-
o voto "sim". ria sobre sonegadores e com o intuito de simplificar

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - os impostos no País, vota "sim".
Como vota o PPS? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA.Pela or- Como vota o PSDB?
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or-
teve a coerência de votar a favor da criação da CPMF demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape-
destinada à saúde e não a considera um acinte à inte- nas para registro histórico, no site do PT, acessado
ligência, porque ofenderia o PSDB e o PFL, sócios do hoje, lemos o seguinte em relação à CPMF:

Governo anterior.
Coerentemente com a posição que o PPS sem

pre adotou, vamos votar favoravelmente à manuten
ção da CPMF, entendendo que se trata de contribui
ção a ser bem aplicada, para o crescimento do Brasil.

O PPS vota "sim" ao texto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PSB?
O SR.EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or

dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
apresentou emenda a respeito da CPMF e, no debate
sobre a última prorrogação, ainda no Governo anteri
or, lutou para vincular esses recursos à saúde, à Se
guridade Social e ao Fundo da Pobreza.

Todos entendemos que o Governo Federal não
pode abrir mão desses 20 bilhões neste momento.
Avançamos no sentido de não tornar permanente a
CPMF e com fim arrecadatório. A nossa proposta é de
que seja prorrogada por 4 anos, por acreditarmos que
é importante instrumento para medir a sonegação fis
cal no País. Defendemos a CPMF por mais 4 anos,
compensável no Imposto de Renda - fizemos este
debate na Casa nomandato passado -, como instru
mento de combate à sonegação.

Em respeito ao entendimento e aos avanços
que conseguimos na reforma da Previdência, o PSB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
o PL vota "sim".

O SR. ROMEL ANIZIO (PP - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"sim", para manter o texto.

O SR. NELSON MARQUEZElLl (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este tributo, criado no Governo passado, é um dos
mais inteligentes que há no País. E, nesta reforma tri
butária, o art. 146-A norteia o combate à sonegação.
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rante o Governo Lula, além do fato de que, quando
era aventado o debate tributário, o PT sempre dizia
que, quando houvesse reforma tributária, a contribui
ção seria excluída.

Para demonstrar à sociedade qual é, de fato, a
posição do PT, apresentamos esse destaque. Repito:
somos contrários à prorrogação por 4 anos. E disse
mos sempre, durante as negociações, que a admiti
ríamos por 2 anos devido à necessidade fiscal do Bra
sil. À prorrogação por 4 anos somos contrários, mas a
aceitamos por 2 anos.

O PSDB encaminha o voto "não".
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro lembrar o art. 180, § 7º. Em virtude das informa
ções trazidas pelo Líder do PSDB, quero alertar aos
Deputados que quiserem seguir a orientação do site,
mesmo que contrariem a respectiva orientação de
sua Liderança, que o voto será acolhido para todos os
efeitos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, o PFL não poderia, em hipótese alguma, concor
dar com a prorrogação deste tributo que o próprio
partido do Governo - aliás, mostrando que tem bons
economistas, embora não siga sua orientação - per
cebe que funciona como ferrugem na engrenagem da
economia, porque encarece a circulação de riquezas.

Quando falamos em CPMF, as pessoas que nos
ouvem em casa podem ter a impressão de que não
lhes afeta. Mas afeta, sim. Quando alguém vai ao mer
cado comprar o leite em pó, paga CPMF sobre a mo
vimentação financeira relativa à compra da ração do
animal; paga CPMF sobre o salário do vaqueiro; paga
CPMF sobre a venda do leite; paga CPMF em 2, 3, ou
4 cadeias do transporte. Portanto, a contribuição inci
de no preço do leite em pó, bem como da gasolina,
por 4, 5 e, em certos casos, até 7 vezes.

Falamos de um imposto que todos os brasileiros
pagam: os mais pobres, os mais ricos e os sonegado
res. É por isso que o PFL propôs, em uma das suas
emendas, que a CPMF fosse trocada por antecipação
do Imposto de Renda, compensada pelo cidadão as
salariado que paga na fonte e pela empresa correta
que declara trimestralmente os seus rendimentos,

seu lucro e sua Contribuição Social sobre o Lucro Lí
quido.

Portanto, o PFL, unanimemente, entende que
esse é um mau imposto, porque prejudica a economia
e, concordando com o texto que consta do site do PT,
reduz a competitividade das importações e encarece
os produtos do mercado interno. Este imposto é de
péssima qualidade e não se encontra similar em ne
nhuma outra economia. Foi criado por equívoco para
servir à área de saúde. E, no Orçamento que o Gover
no Lula enviou ao Congresso, o setor perdeu 4,4 bi
lhões, recursos que a Constituição manda sejam alo
cados.

O PFL, portanto, vota "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro entender algumas incoerências que ocorrem nesta
Casa. Hoje vi Líderes desfilando nas ruas, fazendo
comícios com Prefeitos, dizendo que queriam fazer a
partilha dos impostos. Agora à noite fazem um novo
discurso. E votei tantas vezes a favor dessa CPMF,
acompanhando em diversas ocasiões o Líder José
Carlos Aleluia. Agora à noite, no entanto, o mesmo
José Carlos Aleluia, que hoje andava ao lado de Pre
feitos e dizia que era a favor da divisão dos impostos
com Estados e Municípios, encaminha o voto contrá
rio à destinação desses recursos para a área de saú
de, a Seguridade Social e o Fundo de Erradicação da
Pobreza.

O PMDB vai continuar coerente, Sr. Presidente.
Este é um imposto que permite ao País combater a
sonegação. Por isso, encaminha o voto "sim" ao texto
original já votado, contra o destaque, e pede à sua
bancada que acompanhe este Líder.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PT?
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um
partido que tem responsabilidade de governar e de
reconstruir um país às vezes não tem tempo para atu
alizar o seu site na Internet. O Deputado José Carlos
Aleluia tem que perceber isso. (Apupos no plenário.)

Há um ditado popular que diz o seguinte: é muito
engraçado ver Satanás pregando em tempo de qua
resma. É o que vejo alguns Líderes da Oposição faze
rem. Esses Líderes, no passado, aumentaram em 10
pontos percentuais a carga tributária, escorcharam o
contribuinte por 8 anos. Aliás, criaram, aprovaram e

~~~- ----~ --------~-~~-----~-~------,-~~~-
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prorrogaram a CPMF, mas agora não têm mais a res
ponsabilidade de governar. É muito fácil, como disse
o Deputado Eunício Oliveira, insistir durante todo
esse tempo e até o último minuto para partilhar a
CPMF e agora votar contrariamente. É natural, por
que não se tem a responsabilidade degovemar.

A CPMF representa arrecadação de 24 bilhões
para o País. Aqueles quevotarem a favor deste DVS,
votarão contra o combate à pobreza, a melhoria do
atendimento à saúde e a Seguridade Social. Quero
ver como S.Exas. vão se justificar por votaram contra
riamente ao combate à pobreza.

No ano passado, votamos favoravelmente à
prorrogação da CPMF e votaremos novamente. A
nossa intenção era de que fosse transformada em im
posto permanente. Infelizmente, o processo de trami
tação nestaCasa não permitiu isso. Vamos prorrogar
a CPMF por mais 4 anos e tentar reestruturar o siste
ma tributári~ brasileiro, para dar destinação definitiva
e organizada a esse tributo.

Abancada do PT não tem nenhum problema
com a governabilidade e com a responsabilidade de
continuar combatendo a pobreza, ajudando a saúde e
a Seguridade Social. Por isso, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. PROFESSOR LUlllNHO (PT - SP. Pela
ordem. Semrevisâo do orador.) - Sr. Presidente, o
nosso fompromisso é nã?permitir o aumento da car
ga tributáriaemanter o equilíbrio fiscal. Para manter o
equilíbrio fiscal, é fundamental a manutenção da
CPMF.

Por isso, pedimos à base aliada que vote "sim",
bem como aos Srs. Deputados do PFL e do PSDB,
que têm tido· responsabilidade e votado com o Brasil.
Vamos votar como Brasil, vamos votar "sim", manten
do a CPMF e o texto original.

O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema. eletrônico.

Está iniciada a votação.

o Sr. Jóão Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que e ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Enquanto os Srs. Parlamentares votam, concedo a
palavra pela ordem ao nobre Deputado Ronaldo Vas
concellos.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, enquanto os Deputados votam quero tecer al
gumas considerações a respeito da reforma tributária,
tais como: a questão ambiental, que não foi totalmente
contemplada na reforma tributária ecológica; a ques
tão social, que foi parcialmente contemplada, assim
como a dos índices menores de ICMS para os alimen
tos de primeira necessidade; e a questão das peque
nas e microempresas, que foram contempladas com a
emenda aglutinativa de hoje. Os Municípios foram par
ciaimente atendidos na primeira versão da reforma tri
butária, mas hoje não houve maiores avanços.

Chamo a atenção do Plenário para a participa
ção da bancada mineira neste processo. Por questão
de justiça, devo elogiar nossos companh€!iros Narcio
Rodrigues, do PSDB de Minas Gerais, e José Militão,
do PTB mineiro, que trabalharam com determinação,
organização e planejamento, atendendo a orientação
do Governador Aécio Neves, mas, acima de tudo,
acatando a vontade da bancada mineira na Câmara
dos Deputados.

É preciso dizer também que o Pre!sidente do
PTB de Minas Gerais, Deputado Romeu Clueiroz, ao
lado dos Deputados Osmânio Pereira, João Maga
lhães, Fernando Gonçalves e este que vos fala, pro
curou prestigiar os Municípios mineiros, mas sobretu
do defender os interesses do Estado. A bancada mi
neira deu demonstração de coesão, dedicação e
competência à população de Minas Gerais, Sr. Presi
dente.

Saúdo os companheiros de todos os Estados,
maspeço licença para dizer que, quando Minas traba
lha unida, alguma coisa acontece. Parabéns aos nos
sos companheiros e à coordenação do Governador
Aécio Nevesl

O SR. MARCELO ORTll - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTll (PV - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Verde vota "sim".

O SR. lUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. lUIS CARLOS HEINZE (PP - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, trago ao debate deste Plená-
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rio tema importante, principalmente para o Rio Gran
de do Sul: a biotecnologia.

O Presidente Lula esteve no nosso Estado na
semana passada e disse que vai pautar o envio a esta
Casa de projeto sobre ciência, tecnificação e tecnolo
gia. Nada de ideologia, bem diferente do que vimos na
segunda-feira passada na decisão da 5ª Turma da
Justiça Federal de Brasília, quando 2 juízes deram
voto totalmente ideológico e proibiram novamente o
plantio dos transgênicos no Brasil. Nos votos e pro
nunciamentos desses juízes nenhum argumento ba
seado em tecnologia foi feito, muito menos nenhum
estudo profundo, o que é profundamente lamentável.

Nossa preocupação - e o Deputado Paulo Pi
menta é partidário desta tese - é que mais de 150 mil
agricultores do Rio Grande do Sul, certamente outros
tantos milhares em todo o Brasil, aguardam ansiosa
mente essa definição.

A bancada do Rio Grande do Sul, pedindo o
apoio da Comissão de Agricultura desta Casa, solicita
ao Presidente da República que se sensibilize com a
questão. Deveremos iniciar em duas ou 3 semanas o
plantio da próxima safra. Não podemos esperar mais.

O Rio Grande do Sul e tantos outros produtores
deste País clamam por definição de norma que resol
va o caso, a exemplo da Medida Provisória nº 113. É o
pleito da maioria dos Deputados gaúchos, dos Sena
dores, do Secretário de Agricultura e do Governador
do Estado do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez,
estão unidas a Federação da Agricultura, a Federa
ção dos Trabalhadores na Agricultura e a Organiza
ção das Cooperativas do Rio Grande do Sul.

O projeto que trata da biotecnologia deveria ter
vindo ao plenário no mês de maio. Já estamos em se
tembro e ainda não o recebemos. Precisamos definir
de uma vez por todas o plantio da próxima safra. Este
ano contabilizamos colheita de 50 milhões de tonela
das de soja, com importância destacada para a soja
transgênica.

Sr. Presidente, reiteramos ao Governo Federal o
pedido de envio urgente a esta Casa do projeto sobre
ciência, tecnificação e tecnologia, rogando ao Presi
dente da República que se sensibilize com a situação
dos produtores e edite medida provisória para liberar
o plantio consciente da soja transgênica na safra
2003/2004.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, de todas as reformas que desafiaram
este Governo, a que estamos concluindo com a vota
ção destes destaques talvez seja a mais complexa,
dado o jogo de interesses que envolve setor produti
vo, trabalhadores, Governos Federal, Estaduais e
Municipais num momento em que muito pouco há
para distribuir.

O Governo Lula cumpriu sua palavra ao enviar ao
Congresso Nacional este projeto. Honra o compromisso
de modificar pontos do sistema de tributação com os
quais o povo brasileiro não mais podia conviver.

É evidente que não poderia haver a expectativa
de uma megarreforma. Temos uma reforma realista.
Em que pese não ser a ideal, ninguém pode negar
que houve avanços, como a desoneração da ativida
de produtiva e a perspectiva concreta de ordenação e
controle adequado do recolhimento do ICMS, que an
tes era uma bagunça. Também foram contempladas
algumas necessidade dos Municípios brasileiros, re
presentados pelos Prefeitos, hoje nesta Casa numa
movimentação legítima e democrática.

Nesta oportunidade temos de reconhecer o
trabalho do Relator, Deputado Virgílio Guimarães,
que foi muito pressionado, mas soube se portar
com maturidade na condução de reforma tão com
plexa. É merecedor, portanto, da menção que faze
mos. O Deputado Virgílio Guimarães não permitiu
que a reforma fosse desfigurada no que guarda de
essencial.

Sr. Presidente, entendo que muitos partidos se
vejam obrigados a fazer oposição ao atual Governo,
embora acabem encenando mais teatro do que políti
ca verdadeira, em particular o PFL, que apenas quer
se mostrar para a platéia. A prática atual do PFL con
tradiz de forma fulminante toda a sua conduta nesta
Casa nos últimos 8 anos. De repente, sem mais nem
menos, exerce o legítimo direito de obstruir as vota
ções lançando mão de discursos vazios, argumentos
esfarrapados, sem fundamentação ou coerência.

A reforma que votamos não é a ideal, repito,
mas é a reforma possível, fundamental para o Brasil.
Dá corpo às promessas, aos compromissos de Go
verno constituído por alianças sérias que desejam ver
o Brasil modernizado sobretudo no modo de organi
zação do sistema tributário, para facilitar a vida do
contribuinte.

Por isso, parabenizo a Câmara dos Deputados,
que conclui hoje esta votação, para o bem do Brasil,
da modernidade e contra os que fazem discursos du-
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rante anos e anos e na hora de votar negam sua pala
vra de tempos atrás.

O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. EVllÁSIO (PSB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis
trar meu voto de acordo com a bancada do PSB.

O SR. DR. PINOTTI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. PINOTTI (PMDB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de
mais nada, faço uma reclamação na condição de mé
dico sexagenário. Creio que não é sadio, higiênico,
prudente, bom, tampouco respeitoso ficarmos no ple
nário até esta hora. (Muito bem. Apoiado.)

Feita a reclamação, Sr. Presidente, quero dizer
que essa reforma tributária é como qualquer um de
nós: podemos tecer elogios fantásticos a ela, fazer
críticas muito graves e ficar neutros. Não vou fazer
isso. Quero fazer apenas 2 comentários.

O primeiro é sobre a oportunidade da CPMF.Vo
tei a favor da sua manutenção porque, pelo menos,
houve sinceridade na proposta do atua! Governo.
Devo registrar meu arrependimento de ter votado a fa
vor no Governo anterior, porque foi uma falácia. Repi
to o que tenho dito: a CPMF votada no Governo ante
rior foi o maior estelionato coletivo que se aplicou con
tra o povo brasileiro, porque foi dito, repetido e jurado
que a contribuição aumentaria os recursos da área da
saúde. Meu amigo Adib Jatene conversou com cada
Deputado sobre isso, e a CPMF não aumentou 1 real
da verba da saúde. Isso não se faz; está errado; foi
uma mentira, um estelionato.

Demorei 8 anos para dizer isso aqui, e agora te
nho esta oportunidade.

A. segunda observação é muito simples. Fui
Secretário Estadual de Saúde em São Paulo. Reali
zei, no Governo Orestes Quércia, a municipaliza
ção do setor. Naquele época, oferecíamos 80% dos
recursos que os Prefeitos usavam para a saúde.
Hoje, a Prefeitura arca com 80% dos recursos que
gasta com saúde. Só 20% são oferecidos por meio
desse miserável Programa de Atenção Básica im
posto pelo Fundo Monetário Internacional e pelo
Banco Muhdial naquele famoso documento levanta
do nesta Casa pela Deputada Jandira Feghali, cha
mado World Development Report. A Deputada não

ouve o que digo, mas S.Exa. colocou esse documento
na pauta desta Casa.

Considero uma injustiça não termos atendido à
reivindicação dos Prefeitos. É injusto não termos tido
oportunidade sequer de votar aquilo que pediram,
porque nos ú.ltimos 10 anos a carga tributária passou
de 26% para 37% do PI B, e a participação das Prefei
turas nesse recolhimento passou de 16% para 13%.
Nesse período, os Prefeitos arcaram com maiores
responsabilidades e estão cumprindo seus compro
missos.

É verdade que as grandes obras são necessári
as e que, para isso, é preciso haver concentração de
recursos na esfera federal. Mas é verdade também
que a cidadania se oferece e se pratica no Município,
com o dinheiro da Prefeitura,porque é lá que se ofere
ce saúde, educação, moradia, segurança, rua calça
da, enfim, cidadania, o que no fundo é aquilo que um
governo deve oferecer.

A definição de governo para mim é extrema
mente simples: cobrar imposto e dar cidadania. E,
para dar cidadania, é preciso exercitar a descentrali
zação administrativa. O exercício da descentralização
administrativa não pode se basear apenas na delega
ção de responsabilidades, mas também no ofereci
mento das condições para seu cumprimento, entre as
quais o recurso é fundamental.

O Congresso Nacional tem uma dívida com os
Municípios. Espero que ainda neste Governo que
apoiamos essa dívida com os munícipes e seus ge
rentes, os Prefeitos, seja quitada, até porque essa é a
verdadeira política. É no Município que se estabelece
o controle social. O cidadão está perto daquele que
tem a responsabilidade de lhe oferecer a cidadania.
Não é na distância de Brasília a Chapecó que vamos
fazer o controle social. É na distância entre um Prefei
to de umamédia cidade e seu munícipe que isso vai
ser realizado.

Muito obrigado a todos, uma boa noite. Agora
vou dormir.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
com muita alegria que participo desta memorável
sessão em que o Brasil dá um passo adiante no pro
cesso de descentralização dos recursos federais, a
fim de que ações sejam concretizadas nas suas célu
las, os Municípios.
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Mas gostaria de lembrar à Mesa que tenho 2 re
querimentos de constituição de Comissão, uma delas
externa, para apurar denúncias de irregularidades em
obras de conservação de rodovias federais. Semana
passada, estive no Ministério dos Transportes, onde
constatei que o DNIT do Maranhão ainda não abriu lici
tação para recuperação de trechos da BR-316, atual
mente intrafegável. O Estado, por fazer parte da
pré-Amazônia, tem 6 meses de chuva e 6 meses de Sol.
O período de seca termina em novembro, e até este
momento não foi feita a licitação. Isso quer dizer que o
acesso entre o Maranhão e a Região Norte ficará inter
ditado, assim como o acesso à Região Nordeste.

A outra Comissão teria como objetivo estudar a
situação da Bacia do Rio Pindaré, um dos mais im
portantes do Maranhão e um dos mais piscosos do
Brasil, a exemplo do que é feito na Bacia do Rio São
Francisco.

O Presidente João Paulo Cunha assumiu o
compromisso, no mês de julho, de que colocaria em
votação no mês de agosto esses 2 requerimentos.
Peço a VExa., Deputado Inocêncio Oliveira, que in
terceda junto ao Presidente da Casa para fazer valer
a minha vontade, que é a de ajudar o Maranhão e o
Brasil a crescerem.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. CASARA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. CASARA (PSDB - RO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com orientação do PSDB.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, faço referência a assunto
já votado por esta Casa.

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

Todos nós, Deputados e Deputadas, em função
do problema sobre a produção transgênica no Rio
Grande do Sul, debatemos e encontramos uma solu
ção, encaminhada por meio de medida provisória
pelo Governo e votada por esta Casa, após acordo
entre todos os partidos. A medida provisória, que se
transformou em lei, resolveu o problema desta safra,
proibiu o plantio dos transgênicos no próximo ano e
estabeleceu exigências para o financiamento, a não
ser de sementes convencionais. Também está previs
ta multa para quem descumprir a decisão.

Vejo Deputados virem à tribuna estimular a ile
galidade, jogar no lixo o que eles mesmos votaram
nesta Casa. Isso não é ser responsável em relação
aos agricultores do País. Não podemos colaborar
com isso. A Justiça proíbe o plantio. Quando um juiz
julga contra o interesse de alguém, dizem que é ideo
lógico; quando julga a favor, dizem que está tudo bem,
mesmo que os argumentos sejam os da Monsanto.
Portanto, há dois pesos e duas medidas.

Esse é um tema sério que merece profunda re
flexão de todos nós, mas não podemos tolerar que
agricultores sejam deixados em situação delicada e
em risco por causa de uma lei que nós mesmos vota
mos aqui e sobre a qual a Justiça se posicionou.

Dizem que o Rio Grande do Sul produziu mais.
Os dados do Governo apontam média nacional de
crescimento na produção de soja de 2,6%, e no Rio
Grande do Sul, de 1,6%. Portanto, não é verdade que
o Estado produziu mais.

Há poucos dias, os jornais noticiaram que um nor
te-americano estava na Bahia, sem autorização do Go
verno brasileiro, provavelmente tentando contaminar
nossa soja com ferrugem para dificultar o mercado in
ternacional. Há interesse evidente do Governo nor
te-americano em prejudicar a produção brasileira, que
já supera a daquele país. E nenhuma nação se apre
senta ao Brasil para dizer que quer o produto transgêni
co. Temos demanda para o orgânico, para o convencio
naI. É o grande diferencial do País internacionalmente.

Chama-me a atenção o interesse de algumas
multinacionais, que fazem lobby, especialmente no
Rio Grande do Sul, para que percamos esse merca
do. O Governo norte-americano quer, sim, contami
nar nossa produção, para que os produtos oferecidos
sejam todos iguais. E ele pode conceder subsídios
agrícolas, com os quais não temos condições de con
correr.

Perderemos a batalha se entrarmos nela. Te
mos de refletir muito e realizar debate profundo sobre
o tema. Não é questão fácil e não será resolvida se as
pessoas optarem pela ilegalidade. Há, no Paraná,
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poderemos reformatar a proposta, que, no nosso en
tendimento, tem muito a ser aprimorado ainda.

Obrigado, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência consulta sobre se há mais algum Parla
mentar que queira fazer uso do voto. (Pausa.)

Declaro, portanto, encerrada a votação.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP - PRo Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
proclamar o resultado:

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 41/2003 - DVS Nº 7 PSDB
ARTIGO 91 - ADCT
Início Votação: 10/09/2003 23:37
Fim Votação: 11/09/200300:15
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 21 :20
Resultado da Votação
Sim 334

Não 82
Total da Votação 416
Art. 171
Total Quorum 417
Obstrução 1
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL- Não
PSDB- Não
PTB-Sim
PP-Sim
PLlPSL -Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
POT -Sim

movimento a favor da aprovação de lei que impeça o
plantio, a comercialização e a circulação de produto
transgênico. Em Santa Catarina, há moratória por
mais 3 anos. Precisamos refletir sobre isso, para não
entrar no discursofácil daqueles que põem os agricul
tores em situação delicada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Deputado José Thomaz Nonê abor
dou assunto de extrema importância para todos nós.

Para quem tem varias mandatos - éo caso de
muitos aqui -, é evidente a necessidade de refletir so
bre o Regimento Interno. Votar durante a madrugada,
a exemplo do que fazemos nas terças-feiras e quar
tas-feiras, sem mudá-lo, não é possível.

Venho da fronteira com a Argentina, e muitos
Parlamentares vêm de lugares distantes do País. De
veríamos fazer uma reflexão sobre isso, especialmen
te o Deputado Inocêncio Oliveira, que está há muitos
anos na Casa. Existem vários projetos que prevêem a
possibilidade de trabalharmos 20 dias seguidos, com
interValo de 10 dias para percorrermos o interior dos
nossos Estados e visitar nossas bases políticas.

O Deputado José Thomaz Nonê levantou a
questão, e sobre ela temos de refletir, porque não é
aceitável a forma como trabalhamos, concentrando
nas terças-feiras e quartas-feiras as votações neste
plenário. O vai-e-vem de todas as semanas represen
ta, no meu caso, pelo menos mais de 10 horas de vôo
e mais 10 horas dentro de um automóvel para chegar
até a minha base. Perco 20 horas semanalmente para
ir e vir. Poderíamos nos concentrar 15 ou 20 dias nes
ta Casa e nos 10 dias restantes do mês atenderíamos
nossos eleitores, estabelecendo melhor contato com
a nossa base eleitoral.

Apresentei projeto nesse sentido, para que não
precisemos passar noites inteiras aqui e para que te
nhamos um espaço melhor para discutir os projetos.
Sr. Presidente, vamos fazer uma avaliação, uma aná
lise daoperacionalização dos nossos trabalhos, a fim
de torná-los mais profícuos e objetivos. Assim tere
mos condições de trabalhar com muito mais capaci
dade intelêctual neste plenário.

Em relação à reforma tributária, creio que avan
çamos. Não é o suficiente, mas daqui a 4 ou 5 anos

Sim
Não
Abstenção
Total

Está

VOTARAM:

334
82
00
416

Mantido o Texto.
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PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Francisco Rodrigues PFL 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
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 8

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Não
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PL PUPSL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim

-------- --- --~- ------ --- -----~--------------
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Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 16

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDS Sim
Total Ceará: 20

PIAuí

B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTS Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim

Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Não
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco 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
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
João Fontes PT Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Edson Duarte PV Sim
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Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PT8 Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 33

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PT8 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
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
ReginaldoLopes PT Sim
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo: 8

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

~--~--~--- -~-----~------~----------------------~--
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Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Não
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim

Corauci SObrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Hélio por Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto· PSDB Não
Luciano lica 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 Não
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PLlPSL Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador limbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 58
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSOB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSOB Não
Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Sim
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
João Campos PSOB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Sandes Júnior PP Não
Totai Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMOB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow POT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim

Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOB Não
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Max Rosenmann PMOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná: 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Paulo Bauer PFL Não

Serafim Venzon PSOB Sim
Vignatti PT Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares POT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Não



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 11 46267

Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Sim
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
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 24

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência ouviu discursos sobre a insalubridade a
que estaríamos sujeitos no caso de continuarmos a vo
tação.

Consulto todos os partidos. Se não houver opo
sição, a Presidência encerrará a sessão, por acordo.
Se houver, só há um instrumento: obstrução.

Algum Líder se opõe ao encerramento da ses
são neste instante?

O SR. COlBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente.
Em nome da salubridade, concordamos que está na
hora de encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Então, havendo unanimidade dos Srs. Líderes, a Pre
sidência encerrará esta sessão.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 11 de se
tembro, às 9h30min, haverá sessão solene em me
mória do ex-Presidente chileno Salvador Allende e
demais vítimas do golpe militar de 11 de setembro de
1973.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS..-

RORAIMA

Luciano Castro PLPUPSL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Hélio Esteves PT
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Jader Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Vic Pires Franco PFL
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 3

ACRE

Júnior Betão PPS
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PLPUPSL
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Inácio Arruda PCdoB
José Pimentel PT
Moroni Torgan PFL
Total de Ceará: 4
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PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PTB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Inaldo Leitão PLPLlPSL
Ricardo Rique PLPUPSL
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 15

SERGIPE

Machado PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Edson Duarte PV
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
Jonival Lucas Junior PTS
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL

José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Luiz Bassuma PT
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Total de Bahia: 16

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 16

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Deley PV
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gonçalves PTB
Jair Bolsonaro PTB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Paulo Saltazar PSS
Roberto Jefferson PTS
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP
Dr. Evilásio PSB
Durval Orlato PT
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AMAPÁ

RORAIMA

POT

PARÁ

RIO GRANDE DO SUL

PP
PMOB

José Priante PMDB
Total de Pará: 1

Davi Alcolumbre POT
Dr. Benedito Dias PP
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Dr. Rodolfo Pereira
Total de Roraima: 1

Paulo Bauer PFL
Total de SANTA CATARINA 3

Alceu Collares PQT
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMOB
Érico Ribeiro PP
Luis Carlos Heinze
Mendes Ribeiro Filho
Onyx Lorenzoni PFL
Veda Crusius PSOS
Total de Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Osório Adríano PFL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMOB
Pedro Chaves PMOB
Ronaldo Caiado PFL
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

Gilberto Nascimento PMOB
José Mentor PT
Luciano lica PT
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMOB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 14

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Colombo PT
Giacobo PUPSL
Hermes Parcianello PMDB
Takayama PMOB
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMOB
Luci Choinacki PT

Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Gonzaga Mota PSOB
Total de Ceará: 1

PIAuí

Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Lavoisier Maia PSB
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Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra PFL
Miguel Arraes PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Caldas PLPUPSL
João Lyra PTB
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 5

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Delfim Netto PP
Jamil Murad PCdoB
João Herrmann Neto PPS
Ricardo Izar PTB
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo: 8

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Jackson Barreto PTB
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 3

Geddel Vieira Lima
Total de Bahia: 1

BAHIA

PMDB

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Oilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
Total de Paraná: 3

MINAS GERAIS

Custódio Mattos PSOB
Eliseu Resende PFL
Herculano Anghinetti PP
Leonardo Mattos PV
Total de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Neucimar Fraga PLPUPSL
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Carlos Santana PT
Fernando Gabeira PT
Itamar Serpa PSDB
Josias Quintal PMDB
Sandro Matos PMDB
Total de Rio de Janeiro: 5

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci POT
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSOB
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quinta-feira, dia 11, às 11 horas. Convoco
também Sessão Ordinária, às 14 horas, ambas com
a seguinte

._--_.....~---_.._--_._._-_.._._._-------_..._.~--
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ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES

ESPECIAIS
(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Interno)
Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NQ 41-B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição n.º
41-A, de 2003, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação pela admissibilidade, com emendas, con
tra os votos dos deputados Eduardo Paes e
Mendonça Prado (Relator: Deputado Osmar Ser
raglio); e da Comissão Especial pela admissibili
dade das emendas apresentadas, exceto as de
nºs 115 e 182 e, no mérito, 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
aprovação parcial da Proposta de Emenda à
Constituição nº 464, de 2001, apensada; com
substitutivo; e pela inadmissibilidade das emen
das de nsº 115 e 182; e pela rejeição das demais
emendas apresentadas e da Proposta de Emen
da à Constituição n.º 13, de 2003, apensada,
contra os votos dos deputados Antônio Carlos
Magalhães Neto, Gerson Gabrielli, José Roberto
Arruda, Machado, Mussa Demes, Pauderney
Avelino, Antonio Cambraia, Júlio Semeghini,
Walter Feldman, Anivaldb 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.

SESSÃO ORDINÁRIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

I -EMENDAS

PROJETO DE LEI:

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nº 177, de 1989)

Nº 1.936/03 (PODER EXECUTIVO) - Concede inde
nização, a título de reparação de danos, às famílias
das vítimas do acidente ocorrido em 22 de agosto
de 2003 na Base Aérea de Alcântara, €~ dá outras
providências.

(art. 64, § 2º da Constituição Federal): 24/10/03
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 17-9-03

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Art. 26 § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados)

NQ 65/03 (ALMIR MOURA) - Acrescenta o inciso
XX ao art. 32 e altera a redação do art. 26, § 2º , do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dis
pondo sobre a Comissão Eclesiástica.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º com
binado com ART. 132, § 2º

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

NQ 76-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Ernesto Benedito de
Camargo para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-03
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Nº 2.482-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao SJC - Sistema Juinense
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Brasnorte, Estado de Mato Grosso.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9c03

Nº 2.723-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação da Rádio Comunitária
Rio Manso FM a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Novo São Joaquim, Esta
do do Mato Grosso.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 2.786-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Cultural Comunitária Grupo Ami
gos a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Salto, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 3.116-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão â Alagoas Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Coruripe, Estado de Alagoas.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 3.155-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação João XXIII, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade Votorantim, Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 3.175-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a autorização outorgada à Prefeitura do
Município de Adamantina para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Adamantina, Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 3.260-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação João Sotero,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15·9-03

Nº 27-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que outor
ga permissão à WEB Comunicação Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Arinos, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 54-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Imbituba S/A, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Imbituba,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 59-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Piratininga
de São João da Boa Vista Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 60-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Comunica
ção FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Bauru, Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 62-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e informática) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Rádio e Televisão Educativa do
Alto Paranaíba - FUNALTOPAR, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Presiden
te Olegário, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03
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NQ 81-A/03. (Comissão de Ciência e Tecnologia, NQ 151-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Acaiaca autoriza ao Centro de Desenvolvimento Comunitário
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora de Munguba a executar, sem direito de exclusivida-
em onda média, na cidade de Pirapora, Estado de de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
Minas Gerais. de Alrneirim, Estado do Pará.
DECURSO:3ª SESSÃO DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03 ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 91-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Camocim Uda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Camocim de São Félix,
EstacJo de Pernambuco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 95-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Centro Oeste de Ra
diodifusão Lida. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Aragarças, Estado de Goiás.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 97-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Sistema Santamariense de Co
municações Ltda. - ME para explorar serviço de ra
diodifusão sonora·em freqüência modulada, na cida
de de Engenheiro Caldas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 143-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriz~ a Associação Comunitária Centro de Tradi
çõesNordestinas a executar, sem direito de exclusi
vidade,. serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Bertioga, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 15-9-03

NQ 145-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Mirador Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio do Sul, Estado
de Santa Catarina.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIIVIASESSÃO: 15-9-03

NQ 157-A/03(ComiSsão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática} - Aprova o ato que
outorga permissão à Ranssolin & Agustini Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Bituruna, Estado do Pa
raná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 162-A/03 (COmissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Rádio Fumacense
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Grão Pará,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 174-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que outorga
permisSão à Valle & Silva Lida. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em· freqüência modulada, na cida
de de ltapoá, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 175-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Virgem dos Po
bres a executar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibate
guara, Estádo de Alagoas.
DECURSO:3ªSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

NQ 179-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Mater Ecclesiae,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03
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Nº 219-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Comunicação Comunitária cio
Jardim Cristina - Campinas-ACCJC a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 227-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio TV do Ama
zonas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ma
capá, Estado do Amapá.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 234-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Clube de Tupã
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 236-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Defensora e Di
fusora Sócio-Cultural das Tradições de Urupês a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Urupês, Esta
do de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 239-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Canindé a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Canindé, Estado do Ceará.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTiMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 24o-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Caratinga Uda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Caratinga,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 247-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à FM Nordeste Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 250-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Monsenhor Marcílio Genoni
de Maracaí a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Maracaí, Estado de·São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 251-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Comunitária de Água
Quente a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Érico Cardoso, Estado da Bahia.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 259-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à FH Comunicação e Participa
ções Uda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Quiteri
anópolis, Estado do Ceará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 263-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) -Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Educativa de Vicenti
nópolis a executar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Vi
centinópolis, Estado de Goiás.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 275-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a União Comunitária de Imbé de Minas a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Imbé de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

._---------_. ---
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Nº 276-A103 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão de Santo
Antônio da Barra - GO a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Santo Antônio da Barra, Estado de Goiás.

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

I\Iº 279-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Rádio-Difu
são de Canhotinho a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Canhotinho, Estado de Pernambuco.

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 283-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Pirapamenha de Promoção
Social- APROS a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santana de Pirapama, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 312..A/03 (Comissão de Ciênci.a e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Sistema Cab de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Teresina,
Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 315·A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Eirunepé a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Eirunepé, Estado do Amazonas.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 324-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária do Município de
Laranjal - "ASCOM" a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Laranjal, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 333-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) -Aprova o ato que
outorga permissão à Sudoeste Comunicações Soe.
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Tomás
de Aquino, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

N2 352-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Rondonópolis
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rondonópo
lis, Estado de Mato Grosso.

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03
Nº 356-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Batistana de Ra
diodifusão a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Oliveira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

N2 360-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação da Rádio Comunitária Cristo
Redentor FM a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Carnaíba, Estado de Pernambuco.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

N2 393-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Clube de
São João Batista Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade São
João Batista, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 395-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Rádio Comunitária Alagados FM a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Mangueirinha, Esta
do do Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03
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Nº 400-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Pombal FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Ribeira do
Pombal, Estado da Bahia.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 401·A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Matelândia
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Matelândia, Estado
do Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 404-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Vale do Araçá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Saudades, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 406-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Rádio Cidade de
Assis FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

PROJETOS DE LEI:

Nº 379-B/03 (LAURA CARNEIRO) - Institui o Dia
Nacional do Orgulho Gay e da Consciência Homos
sexual.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-03

Nº 4.017-C/01 (PODER EXECUTIVO) - Concede
pensão especial a Orlando Lovecchio Filho.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

Nº 7.209-C/02 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) 
Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização dos Produtos
Controlados pelo Exército Brasileiro - TFPC e altera
dispositivos do Decreto no 24.602, de 3 de julho de
1934, que dispõe sobre instalação e fiscalização de

fábricas e comércio de armas, munições, explosivos,
produtos químicos agressivos e matérias correlatas.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI:

Nº 1.461/99 (LUIZ BITTENCOURT) - Dispõe sobre
a reserva de assentos para pessoas obesas nos sis
temas de transporte público coletivo rodoviário urba
no e interestadual.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 1.972/99 (MARCOS CINTRA) - Altera a Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Flores
tal, dispondo sobre as áreas de preservação perma
nente em áreas urbanas. (E seus apensados: PLs
nº 2.838/00, do Dep. Vicente Caropreso; 2.995/00,
do Dep. Fernando Coruja; 4.893/01, do Dep. Mário
de Oliveira; 5.927/01, do Dep. Corauci Sobrinho).
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 4.936/01 (JOSÉ ALEKSANDRO) - Concede
benefícios aos empregados de casas lotéricas. (E
seu apensado: PL. 5.969/01, do Dep. Pedro Fer
nandes).
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 6.374/02 (JOVAIR ARANTES) - Acrescenta arti
go ao Código de Trânsito Brasileiro tornando obriga
tório a gravação do nome e do tipo sanguineo do
proprietário, no capacete de segurança para motoci
clista e afins.
DECURSO: 1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 6.421102 (ALBERTO FRAGA) - Dispõe sobre a
proibição aos Municípios que mantém guarda mu
nicipal de contratarem Serviços de Segurança Pri
vada.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 7.040/02 (MAX ROSENMANN) - Altera a reda
ção do parágrafo único do artigo 281 da Lei nº 9.503
de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código
de Transito Brasileiro".
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

---------
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Nº 7.051102 (SENADO FEDERAL) - Revoga dispo
sitivos da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Transito Brasileiro, para eli
minar a incidência de fator multiplicador sobre o va
lor das multas estabelecidas.
DECURSO: lª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 253/03 (SENADO FEDERAL) - Altera o art. 252
da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir a
proibição do ato de fumar ao dirigir.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 525/03 (LUIZ BITTENCOURT) - Altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre renova
ção da Carteira Nacional de Habilitação.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 755/03 (DANIEL ALMEIDA) - Proíbe que seja
previsto valor variável para a tarifa básica de pedá
gio, em razão de mês, dia ou intervalo de horário es
pecífico.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 883/03· (EDUARDO CUNHA) - Dispõe sobre o
transporte de policiais militares e bombeiros milita
res em veículos coletivos intermunicipais de passa
geiros, e adota outras providências.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART.58, §lº, DO RI
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º,
combinado com ART. 132, § 2º, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJU-RIDICIDADE OU INADMISSIBIUDADE

PROJETO DE LEI:

Nº 3.888/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
aplicação de penalidades aos responsáveis e às ins
tituições de saúde e de proteção social, públicas e

privadas, bem com àquelas conveniadas com o Sis
tema Único de Saúde - SUS.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 24/03 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Verdes Mares Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

Nº 2.530/96 (SERAFIM VENZON) - Determina que
sejam destinadas ao Instituto Nacional de Segurida
de Social - INSS os recursos de prêmios não procu
rados das loterias e de quaisquer concursos de
prognósticos administrados pela governo federal.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 1.784/99 (ENIO BACCI) Dispõe sobre o direito
de indenização moral e material contra decisão de
peritos médicos da Previdência Social e dá outras
providências.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 2.235/99 (GASTÃO VIEIRA) - Dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais para o desenvolvi
mento regional, altera a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, e dá outras provi
dências. (E seu apensaodo; PL; nº 2.384/00, do
Dep. Gastão Vieira).
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

Nº 4.215/01 (SENADO FEDERAL) - Revoga a alínea
do inciso XII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996. (E seus apensados: PLs nºs 2.559/00,
do Dep. Ronaldo Vasconcellos; 2.560/00, do Dep. Ro
naldo Vasconcellos; 2.756/00, do Oep. Ronaldo Vas
concellos; 3.691/00, do Dep. Luiz Carlos hauly;
3.798/00, do Dep. Darcísio Perondi; 3.800/00, do Dep.
Augusto Nardes; 3.801/00, do Dep. Augusto Nardes;
3.802/00, do Dep. Augusto Nardes; 3.803/00, do Dep.
Augusto Nardes; 3.820/00, Antônio Carlos Koder Reis;
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4.040/01, do Dep. Augusto Nardes; 4.288/01, do Dep.
Marcos Cintra; 4.488/01 , do Dep. Silvio Torres;
4.847/01, do Dep. Ricardo Ferraço; 4.848/01, do Dep.
Augusto Nardes; 4.849/01, do Dep. Augusto Nardes;
5.369/01, do Dep. Eni Voltolini; 5.495/01, do Dep. João
Eduardo Dado; 5.500/01, do Dep. Luciano Pizzatto;
5.508/01, do Dep. João Eduardo Dado; 5.914/01, do
Dep. Carlos Batata; 6.682/02, do Dep. Augusto Nar
des; 6.683/02, do Dep. Augusto Nardes; 7.106/02, do
Dep. Odelmo Leão; 7.233/02, do Dep. Marcos Cintra;
7.246/02, do Dep. João Eduardo Dado).
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALI-DADE - ART. 164, § 12, DO RI
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2º E § 3º, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2º, DO RI

PROJETO DE LEI:

N2 1.609/99 (POMPEO DE MATTOS) - Altera a Lei
nº 4.944, de 6 de abril de 1966, que dispõe sobre a
proteção de artistas, produtores de fonogramas e or
ganismos de radiodifusão, e dá outras providências.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 35, § 2º, do RI.

REQUERIMENTO DE CPI:

N2 25/03 (OLIVEIRA FILHO) - Requer a criação e
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Brasiguaios, afim de apurar a real situação de
precariedade, humilhação e exploração em que se
encontram 300 mil brasileiros no Paraguai.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-9-03

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 163, combina
do com o artigo 164, § 4º do RI, as seguintes propo
sições:

PROJETOS DE LEI:

N2 3.395/97 (RITA CAMATA) - Regulamenta a iden
tificação criminal, prevista no inciso LVIII do artigo
quinto da Constituição Federal, e dá outras provi
dências. (Face a aprovação do PL 3.171/97).

N2 1.497/99 (WANDERLEY MARTINS) - Dispõe so
bre a identificação criminal. (Face a aprovação do
PL 3.171/97).

N2 4.093/01 (ALBERTO FRAGA) - Acrescenta disposi
tivos à Lei nº 10.054, de 7 de dezembro de 2000, que
dispõe sobre a identificação criminal, e dá outras provi
dências. (Face a aprovação do PL 3.171/97).

N2 2.742/00 (OSMAR SERRAGLlO) - Altero o arti
go 4º da Lei nº 9.871, de 23 de novembro de 1999,
que "estabelece prazo para ratificações de conces
sões e alienações de terras feitas pelos Estados na
faixa de fronteira", e dá outras providências. (Face a
aprovação do PL 2.158/99).

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 58, § 4º do RI,
a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N2 5.371/90 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
merenda escolar e dá outras providências. (E seu
apensado: PL 3.996/89, do Dep. José Luiz Maia).

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003

Dia 11, 5ª-feira

15:00 GIACOBO (PL - PR)
15:25 INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)

Dia 12, 6ª-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, 2ª-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 - SC)
18:20 LEONARDO MATTOS (PV - MG)

- ------- -------------------------- --- --------- ------ - ------
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Dia 16, 3ª-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, 5ª-feira

15:00 JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
15:25 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)

Dia 19, 6ª-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 - SC)
17:05 KÁTIA ABREU (PFL - TO)
17:30 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
17:55 CABO JÚLIO (PSB - MG)
18:20 BARBOSA NETO (PMDB - GO)

Dia23,3ª-feira

15:00 CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)

Dia 24, 4ª-feira

15:00 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
15:25 DIMAS RAMALHO (PPS - SP)

Dia 25, 6ª-1eira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
15:25 JAIME MARTINS (PL- MG)

Dia 26, 6ª-feira

10:00LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:25 CORIOLANO SALES (PFL - BA)

10:50 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - 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, 2ª-feira

15:00 REGINALDO GERMANO (PFL - BA)
15:25 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
15:50 JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
16:15 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
16:40 LUCIANO ZICA (PT - SP)
17:05 VANDERLEI ASSIS (PRONA- SP)
17:30 LUCIANO CASTRO (PL - RR)
17:55 DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
18:20 JOÃO LYRA (PTB - AL)

Dia 30, 3ª-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 04 do Anexo"

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema:

1. Fraudes lesivas aos consumidores, como a adi
ção de água no frango e em cortes de carnes bovi
na e suína acima dos percentuais permitidos, au
sência de normatização quanto à adição de soro
lácteo aos leites integral e desnatado, causando sé
rios prejuízos à população;

2. liberação da comercialização de carne bovina,
com osso, no Estado de Santa Catarina, oriunda de
outros estados; e

3. Programa Nacional de Defesa Animal - Escassez
de recursos para os convênios realizados.,

Convidado:
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MAÇAO TADANO - Secretário de Defesa Agropecuária
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Aastecimento.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

12/09/2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.487/01 - do Senado Federal
- (PLS 352/1999) - que "acrescenta parágrafos ao
artigo segundo da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá
ria, previstos no Capítulo 1I1,Título VII da Constitui
ção FederaL" (Apensado: PL 2041/1996 (Apensados:
PL 620/1999, PL 2042/1996, PL 2112/1996, PL
4658/1998, PL 2284/1996 e PL 4857/2001))

RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 440/03 - do Sr. Moisés Lipnik
- que "dispõe sobre a criação de Zona de Processa
mento de Exportações - ZPE - no Município de Boa
Vista, Estado de Roraima."

RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º; clc Art. 166)

PROJETO DE LEI Nº 495/99 - do Sr. Enio Bacci
que "altera artigo 45 da Lei 6.538, de 22/06/1978,
sobre serviços postais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO

PROJETO DE LEI Nº 1.417/99 - do Sr. Fernando
Ferro - que "dispõe sobre a participação do usuário
na administração de entidades de pesquisa científi
ca e tecnológica da administração federal, direta e
indireta, o Compromisso de Desempenho e dá ou
tras providências."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA

PROJETO DE LEI Nº 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "modifica o Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que" complementa e modifica
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962", estabele
cendo horários específicos para a veiculação de
programas educativos."
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD

PROJETO DE LEI Nº 3.653/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "proíbe a instalação de estações
radiobase nas proximidades de escolas e hospitais:'
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO

PROJETO DE LEI Nº 6.062/02 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "dispõe sobre a divulgação de infor
mações sobre os trabalhos parlamentares nas emis
soras de televisãd'
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA

PROJETO DE LEI Nº 6.441/02 - dos Srs. Ana Corso
e Walter Pinheiro - que "estabelece a obrigatorieda
de de estágios para os alunos do curso de Comuni
cação Social das universidades públicas em rádios
e televisões comunitárias,"
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

Projetos de lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 447/03 - do Sr. Pedro Fernan
des - que "veda a cobrança de débitos anteriores,
não lançados nas faturas telefônicas no prazo que
especifica, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB

PROJETO DE LEI Nº 842/03 - do Sr. Hélio Esteves
- que "dispõe sobre a unidade de tempo de tarifa
ção nas chamadas originadas em telefones públicos
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO BATISTA

PROJETO DE LEI Nº 1.324/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dispõe sobre o serviço disque in-
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formação - 102 das empresas prestadoras de servi
ços de telecomunicações."
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA

PROJETO DE LEI Nº 1.483/03 - do Sr. José Rajão
- que "institui o número nacional de emergências e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI Nº 1.501/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dispõe sobre a propaganda comercial
voltada para a concessão de empréstimos à pessoa
física e dá outras providências:'
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.184/01 - do Sr. Fernando
Coruja - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de in
clusão dos números de telefone do Procon e da
Anatel nas contas de telefonia fixa e móvel:' (Apen
sado: PL6465/2002)
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 01 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 23/03 Do Sr. Maurício Quintel
la Lessa - (REQ 3/2003) - que "solicita sejam convi
dados os Srs. Ministros das Cidades e do Desenvol
vimento Agrário a comparecer a esta Comissão para
prestarem esclarecimentos acerca das políticas pú
blicas de habitação e reforma agrária:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI Nº 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que "dispõe so
bre os crimes de seqüestro e cárcere privado, extor
são mediante seqüestro e extorsão mediante priva
ção da liberdade, e dá outras providências." (Apen
sados: PL 287/1999 (Apensado: PL 614212002), PL
1157/1995, PL 1769/1996, PL 3106/1992 (Apensa
dos: 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 (Apensados: PL 1237/1999, PL 3176/2000
(Apensado: PL 5026/2001), PL 4389/2001 e PL
6113/2002) e PL 5113/2001), PL 5253/2001 (Apen
sado: PL 5774/2001), PL 5332/2001, PL 6139/2002,
PL 6143/2002, PL 6573/2002, PL 6695/2002, PL
7247/2002 e PL 166/2003)
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado IBRAH IM
ABI-ACKEL
PARECERVENCEDOR: a proferir.
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.174/97 - do Senado Federal
- (pLS 144/1996) - que "altera a Lei nº 5.700, de 1º
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 DO VENCEDOR: Deputado INALDO
LEITÃO
PARECER VENCEDOR: a proferir.

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 Nº 6.240/02 - do Senado Federal
- que ''fixa normas deformação de recursos hUma
nos na área de saúde, regulando o inciso 111 do art.
200 da Constituição Federal."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, José Eduardo Cardozo, Maurício Quin
tella Lessa e Zenaldo Coutinho, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI Nº 7.198/02 - do Senado Federal
- que "concede anistia postmortem 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
técnica 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 Nº 1.503/03 - do Senado Federal
- que "altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, e a Lei nº 10.408, de 10 de janeiro de 2002,
para implantar o registro digital do voto."
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RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
122/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova re
dação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto
(ORAL) , Dep. Ricardo Fiuza, pela admissibilidade
desta e da PEC 259/1995, apensada.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Ivo Sartori, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
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 Nº
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 Nº
353/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "dá nova re
dação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Fede
ral, que dispõe sobre a composição das Câmaras de
Vereadores, e dá outras providências." (Apensado:
PEC 452/2001)
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC
452/2001 , apensada.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Colbert
Martins, Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Silva,
José Eduardo Cardozo e Mendonça Prado, em
10/09/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
384/01 -do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1º do
art. 29-A da Constituição Federal:'

RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
393/01 - do Sr. Inácio Arruda - que "reduz a jornada
de trabalho e aumenta o valor mínimo da hora extra
ordinária."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
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 Nº 11/03 
da Sra. Alice Portugal - que "susta a aplicação do
Decreto nº 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 Nº 812/95 - do Sr. João Fassarel
la - que "altera a redação do artigo 74, da Lei nº
4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Mi
litar:' (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,
apensados.

PROJETO DE LEI Nº 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 nº 3/2000 apresenta
da Comissão de Educação Cultura e Desporto.



PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.959/97 - do Poder Executivo
- (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao art.
210 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FFIOSSARD

EDUARDOLUIZ

PROJETO DE LEI Nº 4.202/01 - do Poder Executivo
- (MSC 208/2001) - que "declara revogado o Decre
to Legisltivo nº 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 Nº 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 Nº 5.531/01 - do Sr. Feu Rosa 
que "modifica a redação do parágrafo 2º do artigo
342, do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848,
de 7 de dezembro de 1940)."
RELATOR: Deputado
GREENHALGH
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
emá técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.684/01 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "acrescenta parágrafos aos arti
gos 49 e 57 da Lei nº 9.096/95, definindo regras
para as inserções em rádio e televisão mencionadas
nos artigos 49, inciso "Il" e 57, inciso 111, alínea "b"."
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PROJETO DE LEI Nº 2.358/00 - do Sr. Nelson Pro- RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
ença - que "altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
de 1997, dispondo sobre a propaganda eleitoral por técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Inter- aprovação.
net, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO Vista ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira, em
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 19/08/2003
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. PROJETO DE LEI Nº 138/03 - do Sr. Dimas Rama-

Vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval, lho - que "altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de
Bosco Costa, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para que o Artigo
Luiz Antonio Fleury, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, 244-A e §1º , da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
em 21/08/2003 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.975, de 23

de junho de 2000, seja considerado hediondo."
PROJETO DE LEI Nº 2.799/00 - do Sr. Jair Bolso- RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
naro - que "acrescenta o § 4º ao art. 261 do Decre- PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
to~Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
PenaL" má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO PROJETO DE LEI Nº 678/03 - do Sr. Valdemar Cos-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e ta Neto - que "reduz a lista das categorias com dire-
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação ito à prisão especial, elimina privilégios da prisão es-
deste, com emendas. pecial e dá outras providências."

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade e
técnica legislativa, com substitutivo, e, no mértto,
pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, Bispo
Wanderval e Mendonça Prado, em 10/09/2003

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

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 471/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 28/2000) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cul
tural de Vitória Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Vitória
de Santo Antão, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA
PARECER: pela injuridicidade.

O - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
traacidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com-emendas.

PROJETO DE LEI Nº 922/99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre a promoção de apoio à agricul
tura familiar." (Apensados: PL 4935/2001 e PL
6041/2002)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do Substituti
vo da Comissão de Agricultura e Política Rural, do
PL 4935/2001 e do PL 6041/2002, apensados.

Vista ao Deputado Maurício Rands, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS 241/1999) - que "dispõe sobre a criação de
selo comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.294/00 - do Senado Federal
- que "acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional", incluindo os
símbolos nacionais como tema transversal nos currí
culos do ensino fundamentaL"
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.354/00 - do Poder Executivo
- (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da área
da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localiza
da nos municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova
Mamoré, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista ao Deputado Patrus Ananias, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.677/00 - do Senado Federal
- (PLS 586/1999) - que "altera o inciso VI do art. 20
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que permite
a utilização do FGTS para compra de casa própria,
em qualquer sistema de financiamento habitacional,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.891/00 - do Senado Federal
- (PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trân
sito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de exame
de saúde a categorias profissionais específicas."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.391/00 - 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 Naturais Renováveis - IBAMA, o imó
vel que menciona, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 5.329/01 - do Senado Federal
- (PLS 236/2000) - que "altera os arts. 11 e 16, da
Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor so
bre a eleição dos 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 Wilson Santos,
em 14/08/2003

O Deputado José Divino apresentou voto em sepa
rado em 8-9-2003

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



PROJETO DE LEI Nº 383/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prog
nósticos sobre o resultado de sorteio de números,
organizada nos moldes da loteria denominada jogo
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a
sua prática e determina outras providências:'
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela inconstitucionalidade, má técnica
legislativa a, no mérito, pela rejeição.

O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em
separado em 16/04/2001

PROJETO DE LEI Nº 544/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
veiculação de mensagens educativas destinadas à
prevenção de doenças sexualmente transmissíve-

PROJETO DE LEI Nº 7.511/03 - do EXEC - (MSC
1248/2002) - que "altera dispositivos da Lei no
7.501, de 27 de junho de 1986, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 10/09/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a redação do artigo 544 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação
oral de recurso."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI Nº 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-
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PROJETO DE LEI Nº 5.453/01 - do Senado Federal zos para a realização dos atos processuais." (Apen-
- (PLS 17211999) - que "altera o art. 261 da Lei nº sado: PL360/1999 (Apensado: PL 484/1999))
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CÓ- RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
digo dê Trânsito Brasileiro." PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI Nº 2.136/96 - do Sr. Jair Bolso-
técnica legislativa. naro _ que "dispõe sobre a data de pagamento dos
PROJETO DE LEI Nº 5.463/01 - do Senado Federal servidores públicos federais civis e militares:'
-(PL8 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099, RELATOR: Deputado PAES LANDIM
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os PARECER: pela inconstitucionalidade.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras PROJETO DE LEI Nº 2.424/96 _ do Sr. José Pimentel
providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES - que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da Con-

solidação das Leis do Trabalho - CLT, para aumentar
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade mínima de
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. ingresso do menor no mercado de trabalho."

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Mau- RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
rício Quintella Lessa, em 09/04/2003 PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
PROJETO DE LEI Nº 6.385/02 - do Senado Federal técnica legislativa, com substitutivo.

- (PLS416/1999) - que "proíbe a fabricação, a im- PROJETO DE LEI Nº 3.142197 - do Sr. Fernando
portação, a exportação, a manutenção em estoque, Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
a comercialização e o uso de diclorodifeniltricloreta- aquisição de títulos publicados no País pelas biblio-
no (DDT) e dá outras providências." tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado RUBINELLI RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis- técnica legislativa deste, com emenda, e das emen-
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi- das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
norias.

PROJETO DE LEI Nº 4.355/98 - do Sr. Coriolano
Sales - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasi
leiro"."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMEFI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
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is/AIDS e ao uso de drogas, em livros e cadernos
escolares." (Apensado: PL 2617/2000)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da emenda
da Comissão de Educação e Cultura; e pela incons
titucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa
do PL 2617/2000, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 1º da Lei nº 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 Nº 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-PI~'

RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.220/00- do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
Lei nº 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
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 Nº 3.908/00 - do Sr. Alex Canzia
ni - que "altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991, acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oitavo,
que institui penalidade ao produtor que não cumprir
as normas de combate à febre aftosa."

RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
de Agricultura e Política Rural.

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 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.

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 4.478/01 - do Sr. Osmar Serra
glio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel na
execução por quantia certa contra devedor solvente,
alterando o art. 647 do Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e, no mérito, pela aprova
ção.
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Vista ao Deputado lnaldo Leitão, em 19/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 4.799/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "modifica o § 1º 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.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

12/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §fº)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 4.717/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "cria incentivos às formas alternativas e
não poluidoras de produção de energia elétrica e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §12)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 487/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "define em 10 (dez) dias prazo para ouvir autor
quando ocorrer nomeação à autoria em processos
judiciais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

SÚMULA Nº 2/94 - da Comissão de Constituição e
JU,stiça e de Redação - que "matéria: UTILIDADE
PUBLICA - Entendimento: Projeto de lei que declara
de utilidade pública associação, sociedade, entida
de, fundação ou instituição é inconstitucional e inju
rídico. - Fundamento: §1º do art. 61 da Constituição
Federal e § 1ºe inciso 11 do art. 164 do Regimento
Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constituição Fe
deral; Lei nº 91 , de 28/08/1935, regulamentada pelo
Decreto nº 50.517, de 02/05/1961; Decreto nº
60.931, de 04/07/1967; Lei nº 6.639, de 08/05/1979'
Lei nº 5.726, de 29/10/1971 (art. 3º) e § 1º e incis~
11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA Nº 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: DATAS
COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto de lei
que institui dia nacional de determinada classe pro
fissional é injurídico. - Fundamento: § 2º do art. 215
da Constituição Federal e § 1º e inciso 11, do art. 164
do Regimento Interno."

EDUARDOLUIZ

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 20/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 517/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre o Tribunal do Júri:'
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

E-Súmulas:

SÚ~ULANº 1/94 - da Comissão de Constituição e
JustIça e de Redação - que "matéria: PROJETOS
AUTORI~TIVOS - Entendimento: a) Projeto de lei ,
de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Pod~rExecutivo a tomar determinada providência,
que e 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
mentode ensino é inconstitucional. - Fundamento: §
1º do art. 61 da Constituição Federal e § 1º e inciso
11 do art. 164 do Regimento Interno."

PROJETO DE LEI Nº 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Penal
para vincular o juiz da instrução à sentença e a Lei
de Execução Penal para vincular o juiz que proferiu
a setença à execução penal."
RELATOR: Deputado
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 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
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PROJETO DE LEI Nº 3.954/97 - do Sr. Ricardo Izar
- que "revoga as Leis Delegadas nº 4 e nº 5, ambas
de 26 de setembro de 1962."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Projetos de Léi (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 2.813/97 - do Sr. João Pizzo
latti - que "altera o artigo 262 da Lei nº 5.869, 11 de
janeiro de 1973, que "Institui o Código de Processo
Civil"."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI Nº 507/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o inciso V do art. 265 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 e dá outras providências."
(Apensado: PL 512/1999)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI Nº 3.117/00 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "altera o art. 91 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997." (Apensado: PL 5143/2001)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, 1):

PROJETO DE LEI Nº 2.030/96 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre as condições de segurança
e salubridade dos trabalhadores da limpeza encar
regados da coleta de resíduos sólidos."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nº 2.090/96 - do Senado Federal
- (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor Poti
guar Matos" a Escola Técnica Federal de Pernam
buco - Unidade de Ensino Descentralizado - Pes
queira."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI Nº 2.690/97 - do Sr. Fernando
Ferro - que "altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, para acrescentar parágrafos ao art. 13."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETODE LEI Nº 3.729/97 - do Sr. Osvaldo Co
elho - que "dispõe sobre as condições exigíveis
para a identificação do couro e das matérias-primas

sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e
artefatos."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI Nº 3.778/97 - do Senado Federal
- (PLS 233/1996) - que "altera o art. 11 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídi
co Único dos Servidores Civis da União - para de
terminar a obrigatoriedade da realização de concur
so público por entidade estranha ao órgão da Admi
nistração Pública cujos cargos serão objeto desse
concurso."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI Nº 294/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "define prazo máximo de 30 (trinta) dias para
conclusão do laudo criminológico, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI Nº 2.707/00 - do Poder Executivo
- (MSC 390/2000) - que "altera o art. 1º da Lei nº
9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI Nº 5.220/01 - do Senado Federal
- (PLS 673/1999) - que "altera a redação do art. 43
da Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão
Negativa de Débitos (CND), a ser expedida por ban
cos de dados e cadastros, estabelecendo prazo
para correção de registros inexatos e exclusão de
registro de inadimplêcia regularizada, e instituindo a
gratuidade de acesso, retificação e atualização de
dados requeridos pelo consumidor." (Apensados: PL
3966/2000 e PL 6487/2002)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI Nº 258/03 - do Senado Federal 
que "autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que
menciona:'
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI Nº 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 JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI Nº 858/03 - do Sr. Humberto Mi
chites - que "dispõe sobre a instituição do ano de
2004 como o Ano do Magistério."

..._--_._-- ------ ------------------_._---
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RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 15-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao inciso 11, do art. 7º, da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COLOMBO
DECURSO:5ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 3.372/00 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera o art. 5º do Decreto-Lei nº 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)
RELÁTOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

12/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.775/03 - do Sr. André Luiz 
que "determina que o comércio em todo o Território
Nacional, quando receber cheques de seus clientes,
faça a conferência de identificação na presença do
emissor."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:1ªSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 1.735/03 - do Sr. Carlos Abi
calil - que "acrescenta. parágrafo 3º ao Artigo 79 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta
belece as Diretrizes e Bases da Educa,~ão Nacio
nal:'
RELATORA: Deputada ANN PONTES

PROJETO DE LEI Nº 1.760/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "prioriza os produtos oriundos da reci
clagem de resíduos sólidos nas compras de bens de
consumo e duráveis, realizadas pelos órgãos da
Administração Pública FederaL" (Apensado: PL
1786/2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.634/00 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre exposição de informações
dos direitos e deveres do cliente nas agências ban
cárias de todo o país."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.228/99 - do Sr. Edinho Bez
- que "dispõe sobre o funcionamento de hotéis, res
taurantes, bares e similares." (Apensado: PL
3973/2000 (Apensado: PL 4193/2001»
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI Nº 2.602/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "cria a Estação Ecológica da Fa
zenda Montes Claros."
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO

PROJETO DE LEI Nº 4.715/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "regulamenta o período de cobertu
ra de Seguros de Automóveis, com pagamento de
prêmios fracionado, em caso de cancelamento ante
cipado de contrato, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO

PROJETO DE LEI Nº 6.101/02 - do Sr. Celso Rus
somanno - 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
Consumidor."
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RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nº 1.681/03 - do Sr. Colombo 
que "altera o artigo 2º e 11 º da Lei nº 9.985 de 18 de
julho de 2000, sobre o uso de Unidades de Conser
vação."
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.677/01 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "considera não patenteáveis os produtos e
processos desenvolvidos a partir de ser vivo originá
rio do Brasil."
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.755/03 - do Sr. Sebastião
Madeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
medição individual do consumo de água em unida
des residenciais localizadas em edifícios ou outras
edificações coletivas e dá outras providências."
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.719/03 - do Sr. Machado
que "obriga as instituições bancárias a instalarem
bebedouros e sanitários em todas as suas agências
e postos de serviços de atendimento ao público ."

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.785/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dispõe sobre a desoneração da
responsabilidade solidária dos sócios minoritários
das Sociedades Limitadas quanto a débitos relativos
a Tributos Federais ou à Seguridade Social."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.776/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a proibição do comércio em todo
o Território Nacional, fornecer sacolas plásticas, utili
zadas para carregar compras, devendo as mesmas
serem substituídas por sacolas de papel."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.437/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera o parágrafo único do art. 32 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de
Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado GIACOBO
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.445/03 - do Sr. Giacobo 
que "altera os arts. 3º, 4º, 7º e 12 da Lei nº 6.729, de
28 de novembro de 1979, que "Dispõe sobre a con
cessão comercial entre produtores e distribuidores
de veículos automotores de via terrestre.""
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 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."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

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



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 Q
)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre a separação pela institui
ção bancária do limite do cheque especial do valor
do saldo disponível em conta corrente."
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN

PROJETO DE LEI Nº 1.661/03 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre o depósito judicial e extra
judicial de valores referentes a créditos tributários
municipais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 7.047/02 - do Sr. Alceste
Almeida - que "institui o Vale - Troco / Transporte, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI Nº 1.554/03 - do Sr. Gerson Gabri
elli - que "prorroga o prazo de opção ao parcelamento
especial concedido pela Lei n.º 10.684, de 2003."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
)

PROJETO DE LEI Nº 5.619/01 - do Senado Federal 
(PLS 140/2001) - que "denomina "Governador Ivan Bi
chara" o viaduto O~izeiro, localizado na BR-230, no Mu
nicípio de João Pessoa, no Estado da Paraíba." (Apen
sados: PL 4986/2001 (Apensados: PL 5018/2001 e PL
5001/2001) e PL 6428/2002)

PROJETO DE LEI Nº 585/03 - da Sra. Maria do Rosá
rio - que "dispõe sobre a denominação do Aeroporto
Federal de Alegrete, no Estado do Rio Grande do Sul
para Aeroporto Federal Gaudêncio Machado Ramos."

PROJETO DE LEI Nº 819/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo Nasser"
a rodovia BR-174, desde a cidade de Cáceres - MS
até a fronteira com a Venezuela."

PROJETO DE LEI Nº 1.584/03 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "acrescenta o inciso VII ao art. 67 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que" Estabele
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional "."

PROJETO DE LEI Nº 1.629/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "amplia o prazo para a desti
nação de recursos da União ao Programa de Apoio
a Estados e Municípios para a Educação Funda
mentai de Jovens e Adultos."

PROJETO DE LEI Nº 1.641/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "altera dispositivos do art. 36 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional:'

PROJETO DE LEI Nº 1.671/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "institui a meia-entrada para jovens de
até vinte e um anos de idade em estabelecimentos
que proporcionam lazer e entretenimento."

PROJETO DE LEI Nº 1.711/03 - do Senado Federal
que "inscreve o nome de "Alberto Santos Dumont", o
Pai da Aviação, no "Livro dos Heróis da Pátria"."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-09-03
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO DE LEI Nº 1.290/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui o Dia Nacional da Segurança

AVISOS Pública e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 Q)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.853/00 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estabelece normas sobre a indeni
zação no seguro de automóveis."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.398/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "estabelece critérios para a produção e a co
mercialização de álcool hidratado pelas unidades
produtoras, com capacidade de até 5.000 litros! dia,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CANCELADA
A - Audiência Pública:

Audiência Pública com a presença do Coronel
Engenheiro Luiz Mensório Júnior como representan
te do Ministério da Defesa; do Dr. Cláudio Beirão,
Assessor Especial do Ministro da Justiça como seu
representante; Dr. Gecinaldo Barbosa Cabral, Coor
denador-Gerai das Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira e Sr. Julio José de Souza, indí
gena macuxi, representante do Conselho Indígena
de Roraima.

Assunto: contribuir com o processo de instrução do
Projeto de Lei Nº6.493, de 2002, que "Altera a Lei
Nº6.001, de 1973 (denominado Estatuto do índio),
autorizando a construção de guarnições militares
em terras indígenas". (Requerimento nº 60/03, da
Sra. Terezinha Fernandes).

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

12/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.750/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "Dispõe sobre a transferência de presos
entre os Estados da Federação e o Distrito Federal
e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.524/03 - do Senado Federal
- que "Torna obrigatória a identificação dos servido
res dos órgãos de segurança pública do Estado
quando participem em operações de controle e ma
nutenção da ordem pública e dá outras providênci
as." (Apensados: PL 1473/03 e PL 1474/03)
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
-1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

PROJETO DE LEI Nº 1.820/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "Dispõe sobre promoções de praças, por tempo
de serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-09-03

---~~~ ~ --~------ - ------- ~~-----
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.721/03 - do Sr. Silas Brasi
leiro - que "Dispõe sobre a identificação de barrei
ras policiais."
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

PROJETO DE LEI Nº 1.727/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "Dispõe sobre·a divulgação·do telefone
da Ouvidoria e Corregedoria através da frota oficial
da Segurança Pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MACHADO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 7.310/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de testes toxicológicos quando da admissão nas
corporações policiais."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 07, do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min às 18h
REUNIÃO
A - Outros Eventos:
WORKSHOP PARA DISCUTIR O PPA 2004-2007
NAS ÁREAS DE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E SAÚDE

PROGRAMAÇÃO:
9h3~ - Apresentação dos Programas do PPA para
as Areas de Previdência, Assistência e Saúde e
Exposição Teórico-Conceitual destas Áreas:
Marcelo Estevão de Morais - Especialista em Segu
ridade Social
Ivaneté Boschetti Ferreira - Doutora em sociologia,
professora da UnB
Gilson Carvalho - Especialista em Saúde
Consultor de Orçamento / Previdência - Wagner Pri
mo Figueiredo Junior
Consultora de Assistência Social - Elisangela Batis
ta
Consultor de Orçamento / Saúde - Sidney Bitten
court
Mediador: Dep. Eduardo Barbosa
Debates
14h - Formação de três Grupos de Trabalho

Grupo 1- PREVIDÊNCIA
Parlamentar Coordenador - Dep. Arlindo Chinaglia
Sistematizador Técnico - Ana Maria
LOCAL: Plenário 15 do anexo 11
Grupo 2 - ASSISTÊNCIA
Parlamentar Coordenador - Dep. Selma Schons
Sistematizador Técnico - Maria Rosa
LOCAL: Plenário 16 do anexo 11
Grupo 3 - SAÚDE
Parlamentar Coordenador - Dep. Rafael Guerra
Sistematizador Técnico -Conceição Rezende
LOCAL: Plenário 7 do anexo 11
17h - Apresentação das propostas sistematizadas
pelos grupos e encaminhamento para a Comissão
de Seguridade Social e Família na forma de emen
das ao PPA.
18h - Encerramento

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 1.728/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui a Semana Nacional do Idoso."

PROJETO DE LEI Nº 1.730/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das re
ceitas prescritas por médicos, dentistas e veterinári
os, serem digitadas ou apresentadas atra.vés de ou
tros processos mecânicos ou eletrônicos."

PROJETO DE LEI Nº 1.736/03 - do Sr. Severino Ca
valcanti - que "proíbe a realização de cirurgia plásti
ca de transformação plástico-reconstrutiva da geni
tália nos casos de transexualidade, na rede de uni
dades integrantes do SUS."

PROJETO DE LEI Nº 1.737/03 - da Sra. Maninha 
que "dispõe sobre a profissão de Técnico em Nutri
ção e Dietética, regula o seu exercício, e dá outras
providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.741/03 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "acrescenta parágrafo único ao artigo
30 da Lei nº 8.935, de 1994, dispondo sobre o pro
cedimento a ser adotado pelos cartórios no atendi
mento aos deficientes visuais."

PROJETO DE LEI Nº 1.745/03 - do Sr. Carlos Mota
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade ele informa-
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ções metrológicas que devem constar em laudos e
resultados médicos e odontológicos para fins de di
agnósticos produzidos por instrumentos, equipa
mentos e sistemas utilizados na emissão de laudos
médicos e odontológicos e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.759/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "obriga as farmácias de manipulação e
estabelecimentos similares a incluírem bula em seus
medicamentos."

PROJETO DE LEI Nº 1.768/03 - do Sr. Jackson Bar
reto - que "cria o Programa Nacional de Mobilidade
e Acesso ao Transporte Público"

PROJETO DE LEI Nº 1.777/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a proibição das empresas que
gerenciam planos de saúde e afins solicitar de seus
associados documentos de uso pessoal que não fa
zem prova de identidade e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.819/03 - do Sr. José Carlos
Aleluia - que "altera dispositivos da Lei nº 9.506, de
30 de outubro de 1997, que dispõe sobre a Previ
dência dos Congressistas, e dá outras providências."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 5.545/01 - do Sr. Dr. Hélio 
que "altera os arts. 75 e 151 da Lei nº 8213, de 24
de julho de 1991, para prever a concessão de pen
são de valor equivalente ao valor máximo dos bene
fícios previdenciários aos dependentes do segurado
cadastrado que falecer em virtude da inexistência de
órgãos ou tecidos para transplante."

PROJETO DE LEI Nº 1.653/03 - do Sr. Dr. Heleno
que "inslttui o Programa Racional de Detecção, Pre
venção e Tratamento Gratuitos, pelo SUS, para os
portadores de Osteoporose e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.658/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, que dispõe sobre as condições para a pro
moção, proteção e recuperação da saúde, a organi
zação e o funcionamento dos serviços correspon
dentes e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.662/03 - da Sra. Maninha 
que "estabelece normas básicas e dispõe sobre
condições gerais de funcionamento de estabeleci
mentos que prestam atendimento institucional e
abrigo a idosos, e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.666/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera a Lei nº 9.782, de 1999, para es
tabelecer valor da taxa de fiscalização de vigilância
sanitária nos casos que especifica."

PROJETO DE LEI Nº 1.669/03 ~ do Sr. Walter Pi
nheiro - que "autoriza entidades filantrópicas a ex
plorar loteria de números e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.684/03 - do Sr. Davi Alco
lumbre - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
atendimento integral para prevenir e tratar a obesi
dade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS:'

PROJETO DE LEI Nº 1.696/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera o parágrafo 2º do art. 12 da Lei
n.º 9.656, de 3de junho de 1998, a qual dispõe so
bre os Planos e Seguros Privados de Assistência à
Saúde."

PROJETO DE LEI Nº 1.698/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera o art. 42 da Lei n.º 8.213, de 24
de julho de 1991 a qual dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras provi
dências."

PROJETO DE LEI Nº 1.702/03 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "acrescenta § 6º ao art. 11 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para determinar a fili
ação facultativa do médico residente ao Regime Ge
rai de Previdência Social."
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.720/03 - do Sr. Silas Brasi
leiro - que "altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de
1973, que "estatui normas reguladoras do trabalho
rural e dá outras providências", criando a Carteira
de Saúde para o trabalhador safrista."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.249/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "obriga a veiculação de mensagens con
tra o uso de drogas nos "sites" provedores de infor
mações na Internet, de responsabilidade de órgãos
e entidades da Administração Pública Federal."
(Apensado: PL 2977/2000)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Nº 4.975/01 - da Sra. Teima de
Souza - que "altera os artigos 2º, 4º e 5º da Lei nº

--------- .-._--- ----- ----- ._._---------



RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 15-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LE! Nº 2.349/96 - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre a contratação de assis
tentes sociais."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 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 nº 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adoles
cente."

PROJETO DE LEI Nº 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 § 7º do art. 226 da Constitui
ção Federal, que trata do planejamento familiar, es
tabelece penalidades e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI Nº 1.699/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "institui a Política de Prevenção e Con
trole dos Distúrbios Nutricionais e das Doenças
Associadas à Alimentação e Nutrição no Sistema
Educacional Brasileiro."
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10.219, de 11 de abri! de 2001 e dá outras providên- PROJETO DE LEI Nº 167/99 - do Sr. Jaques Wag-
das." (Apensados: PL 5345/2001 e PL 5742/2001) ner - que "dá nova redação ao art. 19, inciso IV, da
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela

PROJETO DE LEI Nº 374/03 _ do Sr. Lincoln Portela Lei nº 8.863, de 28 de março de 1994, e pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995." (Apensados: PL

- que "assegura aos idosos o direito de dispor, prio- 3842/2000 e PL 6231/2002 (Apensados: PL
ritariamente, de assentos em estações e terminais 6587/2002, PL 7216/2002, PL 7263/2002 e PL
de transporte de passageiros." 1693/2003))

RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

DECURSO~ 5ª SESSÃO PROJETO DE LEI Nº 6.092/02 - do Sr. Orlando
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03 Fantazzini - que "institui a Certidão Negativa de Uti

lização Ilegal do Trabalho da Criança e do Adoles
cente e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI Nº 6.450/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "acrescenta alínea ao § 11 do artigo6º do De
creto-Lei nº 667 de 02 de julho de 1969, que reorga
niza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI Nº 1.140/03 - do Sr. Rubens Oto
ni - que "regulamenta o· exercício das profissões de
Técnico em Higiene Dental e de Atendente de Con
sultório Dentário:'
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 1.204/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "aplica à empresa Itaipu Binacional do
Brasil a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.210/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "acrescenta a redação da alí
nea "b" do Artigo 2º da Lei nº 7.295, de 19 de de
zembro de 1984."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 1.236/03 - do Sr. Bernardo
Ariston ~ que "altera e acrescenta disposit~vos ao De
creto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, que "dis
põe sobre o exercício da profissão de Jornalista"."
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nº 1.253/03 - do Sr. Onyx Loren
zoni - que "dá nova redação às alíneas "a" e "b",
acrescenta o parágrafo único ao art. 2° e ainda a alí
nea "k" ao art. 16 da Lei n° 5.517, de 23 outubro de
1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária."



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS DE
pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 1.656/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o inciso XXIII do artigo 10 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI Nº 1.668/03 - do Sr. José Rajão
- que "cria o Cadastro Nacional de Veículos Sinis
trados Irrecuperáveis e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI Nº 1.676/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "altera a redação dos incisos I, dos arts.
54 e 55 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI Nº 1.703/03 - do Sr. Wilson San
tiago - que "altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Viação",
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodo
vias do Sistema Rodoviário Federal, a interligação
das rodovias federais BR-405 e BR-116, com extre
mos localizados, respectivamente, nos Estados da
Paraíba e do Ceará."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

PROJETO DE LEI Nº 769/03 - do Sr. Medeiros 
que "altera a Lei nº 10.555, de 13 de novembro de
2002, a fim de estabelecer que os dependentes de
trabalhador falecido farão jus, em parcela única, ao
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RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN resgate do crédito do complemento de atualização

PROJETO DE LEI Nº 1.305/03 - do Sr. Bispo Rodri- monetária, do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
gues _ que "dispõe sobre a Responsabilidade Social viço, de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº
das Sociedades Empresárias e dá outras providên- 110, de 2001." (Apensados: PL 1275/2003 e PL
cias." 1209/2003)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA RELATOR: DeputadoCLÁUDIO MAGRÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.320/03 - do Sr. Bismarck COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Maia ~ que "dispõe sobre a criação de uma Univer- AVISOS
sidade Federal na Região Centro - Sul do Estado
do Ceará, na cidade de Iguatu:'

RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI Nº 1.417/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "modifica o art. 40 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, para dispor sobre a concessão· de uso
remunerada de imóveis da União localizados em
áreas de aeroportos, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI Nº 1.419/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera o Art. 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de dispor sobre
gratificação adicional por tempo de serviço."
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nº 1.432/03 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a legislação sobre o rito sumaríssimo
na Justiça do Trabalho."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI Nº 1.447/03 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, de
terminando que as Prefeituras convenentes com a
Administração Pública Federal dêem ampla divulga
ção das liberações de recursos decorrentes dos
convênios celebrados."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI Nº 1.858/03 - do Poder Executivo
que "dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência
Nacional de Águas - ANA, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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Audiência Pública, para debater o tema "O jovem e
dependência qu ímica".

Convidados:
Antônio Néri, Professor da Univ. Federal da Bahia,
especialista em dependência química;
Fátima Sudbrack, do Departamento de Psicologia
da UNB, e
Lorena Bernadete, Pesquisadora da UNESCO, área
de AIDS, sexualidade e drogas.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

COMISSÃP ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 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 ULTRAPASSAROS

PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO,

DEFINIDA EM LEICOMPLEMEINTAR.

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:6ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
574/02 - do Senado Federal - (PEC 55/2001) - que
"altera a redação do art 29-A da Constituição Federal:'
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 92-A, DE
1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 101

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL", DETERMINANDO
QUE OS MEMBROS 00 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.

LOCAL: Plenário 5 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Definição da agenda dos trabalhos
B - Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Dr. Zeno Veloso, Pro
fessor de Direito Constitucional da Universidade da
Amazônia, à participar de audiência pública."

REQUERIMENTO Nº 2/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente do Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Pará, à
participar de audiência pública."

REQUERIMENTO Nº 3/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Desembargador Mil
ton Nobre, Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará,.à participar de audiência
pública."

REQUERIMENTO Nº 4/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente da Associ
ação Cearense de Magistrados, à participar de au
diência pública."

REQUERIMENTO Nº 5/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente da Associ
ação dos Magistrados Brasileiros para participar de
audiência pública."

REQUERIMENTO Nº 6/03 Do Sr. José Divino - que
requer seja convidado o Sr. Rubens Approbato Ma
chado, Conselheiro Presidente da Ordem dos Advo
gados do Brasil - OAB, para participar de audiência
pública.

REQUERIMENTO Nº 7/03 Do Sr. José Divino - que
requer seja convidado o Dr. Maurício José Corrêa,
Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral, para participar de audiência pública.

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:9ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-09-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
92/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "dá nova reda
ção ao artigo 101 da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM

TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA
A REFORMA TRABALHISTA.

LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

A) Audiência Pública com o Dr. Oswaldo Martines
Bargas, Secretário de Relações do Trabalho;

B) Votação de Requerimentos;

C) Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1/03 Do Sr. Ronaldo Dimas
que "propõe audiência Pública com o Senhor Antô
nio Bornia, Presidente da Confederação Nacional
das Instituições Financeiras."

REQUERIMENTO Nº 4/03 Do Sr. Ronaldo Dimas 
que "propõe Audiência Pública com o Senhor Dago
berto Lima Godói, representante dos empregadores
na Organização Internacional do Trabalho - OIT"

REQUERIMENTO Nº 9/03 Do Sr. Dr. Ribamar Alves
- que "propõe seja realizada Audiência Pública com
o Sr. Manoel José dos Santos, Presidente da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
-CONTAG."

REQUERIMENTO Nº 10/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves -que "propõe seja realizada Audiência Públi
ca com o Sr. Abelardo Whickam Fernandes, Presi
dente da Federação Nacional dos Estivadores."

REQUERIMENTO Nº 11/03 Do Sr. Miguel de Souza
- que "requer seja convidado o Sr. OSMANI
TEIXEIRA DE ABREU - Diretor da FIAT do Brasil
para, em audiência pública, se pronunciar sobre a
reforma trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 12/03 Do Sr. Miguel de Souza
- que "requer seja convidado o Sr. ARTUR
QUARESMA FILHO Presidente do
SINDUSCON/SP para, em audiência pública, falar
sobre a reforma trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 13/03 Do Sr. Miguel de Souza
- que "requer seja convidado o Sr. GABRIEL
JORGE FERREIRA, Presidente da FEBRABAN
para, em audiência pública, falar sobre a reforma
trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 14/03 Do Sr. Miguel de Souza
- que "requer seja convidado o Sr. LEÔNCIO

MARTINS RODRIGUES - Professor da USP para,
em audiência pública, se pronunciar sobre a Organi
zação Sindical, no âmbito da reforma trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 18/03 Do Sr. Daniel Almeida
que "solicita seja realizada Audiência Pública na Co
missão Especial de Reforma Trabalhista, com o
Sr.João Batista Lemos - Coordenador Nacional de
Corrente Sindical Classista"

REQUERIMENTO Nº 19/03 Do Sr. Daniel Almeida
que "solicita seja realizada Audiência Pública na Co
missão Especial de Reforma Trabalhista, com o
Sr.Severino Almeida Filho - Presidente da
CONTTMAF - Confederação Nacional dos Trabalha
dores em Transportes Aquaviários e Aéreo na Pesca
e nos Portos:'

REQUERIMENTO Nº 20/03 Do Sr. Daniel Almeida
que "solicita seja realizada Audiência Pública na Co
missão Especial de Reforma Trabalhista com o
Sr.Germano Quevedo - Presidente da CONTACS
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Co
mércio e Serviços da CUT."

REQUERIMENTO Nº 21/03 Do Sr. Daniel Almeida
que "requer na Comissão de Reforma Trabalhista
que sejam realizadas, in loco, coletas de sugestões
para a Reforma Trabalhista nas principais capitais
do País."

REQUERIMENTO Nº 24/03 Do Sr. Daniel Almeida
que "solicita seja realizada Audiência Pública na Co
missão Especial de Reforma Trabalhista com a Drª
Regina Butrus, Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho."

REQUERIMENTO Nº 25/03 Do Sr. Almir Moura 
que "solicita seja convidado o Senhor Silvano Gian
ni, Diretor Presidente do SEBRAE nacional para es
clarecer sobre a necessidade ou não do ajuste das
Leis Trabalhistas em face das micro e pequenas em
presas."

REQUERIMENTO Nº 26/03 Do Sr. Almir Moura 
que "solicita seja convidado o Doutor Antonio Alva
res da Silva, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Regional e Professor Titular de Direito do Tra
balho da Universidade Federal de Minas Gerais,
para contribuir com debates da Reforma Trabalhis
ta."

REQUERIMENTO Nº 27/03 Do Sr. Almir Moura 
que "solicita seja convidado o Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, o excelentissimo Senhor Marco
Aurélio Mendes de Mello, para contribuir com os de
bates da Reforma Trabalhista."



REQUERIMENTO Nº 54/03 Do Sr. José Chaves
que "requer o envio de convite, pela Comissão
Especial da Reforma Trabalhista, para compareci
mento a este órgão técnico, do Presidente da CNT 
Confederação Nacional do Transporte, Dr. Clésio
Andrade:'

REQUERIMENTO Nº 55/03. Do Sr. José Chaves 
que "requer o envio de convite, pela Comissão
Especial da Reforma Trabalhista, para compareci
mento a este órgão técnico, do Presidente da NTU 
Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos, Dr. Otávio Vieira da Cunha Filho."

REQUERIMENTO Nº 56/03 Dos Srs. Eduardo Val
verde e Ora. Clair - que "solicita seja convidado o
Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fis
cais do Trabalho a participar de audiências na Co
missão Especial de Reforma Trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 57/03 Do Sr. Ronaldo Dimas 
que "reforma Trabalhista - solicitando audiência ou
seminário com personalidades e/ou autoridades de
outros países com o fim de conhecermos suas legis
lações trabalhistas."

REQUERIMENTO Nº 58/03 Do Sr. José Chaves 
que "requer o envio de convite para esclarecimentos
junto a Comissão Especial da Reforma Trabalhista,
em Audiência Pública, as seguintes autoridades:
Presidente da Caixa Econômica Federal, Secretário
Executivo do Conselho Curador do FGTS, Presiden
te da Câmara Brasileira da Indústria da Constru
ção-CBIC, Presidente da Associação Brasileira de
Empresas de Saneamento, Presidente da Associa
ção Brasileira de COHAB"s, Presidente do Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia
Consultiva-SINAENCO."

REQUERIMENTO Nº 52/03 Do Sr. José Múcio Mon
teiro - que "solicita convidar o sr. Clésio Andrade,
Presidente da Confederação Nacional do Transporte
- eNT, para realização de audiência pública destina
da à discussão da Reforma Trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 53/03 Do Sr. Jovair Arantes 
que "requer realização de Audiência Pública, para
discutir a Reforma Trabalhista, com o Dr. José Antô
nio Pastoriza Fontoura, vice-presidente do SINAIT;
Dl'. Ulisses Riedel de Resende, Diretor Técnico do
DIAP, e Dl'. Rodolfo Fonseca dos Santos, Presidente
daANFIP:'

REQUERIMENTO Nº 42/03 Do Sr. Paes Landim 
que "requer que seja convidado a comparecer a
esta Comissão Especial o Excelentíssimo Senhor
ex-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, para discorrer sobre
o tema em análise neste fórum."

REQUERIMENTO Nº 32/03 Do Sr. Luiz Alberto 
que "solicita a realização de Audiência Pública com
a participação da CAT (Central Autônoma de Traba
lhadores)."

REQUERIMENTO Nº 39/03 Do Sr. Vicentinho - que
"submete o nome do Sr. Luiz Marinho, Presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para ser ouvido
na REFTRAB:'

REQUERIMENTO Nº 41/03 Do Sr. Paes Landim 
que "requer que seja convidado a comparecer a
esta Comissão Especial o Excelentíssimo Senhor
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho GELSON
DE AZEVEDO, para discorrer sobre o tema em aná
1ise neste fórum."

REQUERIMENTO Nº 48/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação do Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho-TST, Ministro Francis
co Fausto, a fim de debater as propostas que tratam
da redução dos encargos trabalhistas e da manuten
ção da autonomia da Justiça do Trabalho."

REQUERIMENTO Nº 49/03 Do Sr. Ricardo Fiuza 
que "requer convidar o Dl'. Clésio Andrade, Presi"
dente da Confederação Nacional do Transporte 
CNT, para reunião de audiência pública nesta Co
missão."

REQUERIMENTO Nº 50/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer seja convidado o Sr. Geraldo Agui
ar de Brito Vianna, presidente da Associação Nacio
nal de Transporte de Cargas, para debater sobre a
Reforma Sindical."

REQUERIMENTO Nº 51/03 Do Sr. Vicentinho - que
"submete à Comissão o nome do Sr. Heitor Pinto Fi-
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REQUERIMENTO Nº 28/03 Do Sr. Roberto Balestra lho, presidente da ANUp, para ser ouvido na Comis-
- que "solicita, nos termos regimentais, seja ouvido são Especial da Reforma Trabalhista:'
o Sr. Cícero Domingos Penha, Presidente do Conse
lho de Relações Trabalhistas da FIEMG."

REQUERIMENTO Nº 29/03 Do Sr. Vicentinho - que
"propõe convidar o Sr. Ercílio Santinoni, Presidente
do Movimento Nacional da Micro e Pequena Empre
sa - MONAMPE, para ser ouvido nesta Comissão,
sobre a Reforma Trabalhista."
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REQUERIMENTO Nº 59/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidado o Sr. Luis Fernando Silva,
Secretário Nacional de Recursos Humanos do Mi
nistério de Orçamento e Gestão, para participar de
audiência pública na Comissão Especial da Reforma
Trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 60/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja ouvida a Srª Denise Mota Dau , presi
denta da CNTSS, para participar de audiência públi
ca na Comissão Especial da Reforma Trabalhista"

REQUERIMENTO Nº 61/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidado o Sr. Jocélio Drumond, Se
cretário sub-regional da Internacional do Serviço
Público - ISP, para participar de audiência pública
na Comissão Especial da Reforma Trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 62/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidado o Sr. Carlos Henrique de Oli
veira, presidente da Confederação Nacional dos Tra
balhadores no Serviço Público Municipal 
CONFETAM, para participar de audiência pública na
Comissão Especial da Reforma Trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 63/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidado o Sr. Gabriel Jorge Ferreira,
presidente da FENABAN para participar de audiên
cia pública na Comissão Especial da Reforma Tra
balhista."

REQUERIMENTO Nº 64/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer que seja convidada a Drª Ruth Beatriz de
Vasconcelos Vilela, Secretária de Inspeção do Tra
balho do Mtb, para participar de audiência pública
na Comissão Especial da Ref. Trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 65/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidada a Drª Regina Brutus, Presi
denta da Assoc. Nac. dos Procuradores do Trabalho
para participar de audiência pública na comissãoes
pecial da reforma trabalhista."

REQUERIMENTO Nº 66/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidado o sr Luis Eduardo Gautério
Gallo, presidente da CNPL para participar de audiên
cia pública na Comissão da Reforma Trabalhista;'

REQUERIMENTO Nº 67/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidado o sr. José Avelino Pereira
para participar de audiência pública na Comissão da
Reforma Trabalhista;'

REQUERIMENTO Nº 68/03 Do Sr. Vicentinho - que
"requer seja convidado o sr. Ricardo Sampaio para
participar de audiência pública na comissão da re
forma trabalhista"

REQUERIMENTO Nº 72/03 Do Sr. Luiz Alberto 
que "solicita a realização de Audiência Pública a ser
organizada por esta Comissão com a participação
da Presidente da Federação Nacional das Trabalha
doras Domésticas."
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

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.

LOCAL: Plenário nQ 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

Audiência Pública com os seguintes convidados:

1) Celso Corrêa Barros, Presidente da Confedera
ção Nacional das UNIMEDs;

2) José Antonio Diniz de Oliveira, Presidente da
UNIDAS;

3) João Elísio Ferraz de Campos, Presidente da Fe
deração Nacional das Empresas de Seguros Priva
dos e de Capitalização - FENASEG.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 96/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "requer seja convocada a Sra. Solange Bea
triz Palheiro Mendes e os responsáveis legais das
empresas Saúde ABC convênios Médico-Hospitala
res Ltda, Pró-Saúde Assistência Médica S/C Ltda
(Sancil) e Centro Transmontano de São Paulo."

REQUERIMENTO Nº 97/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "requer sejam convocados os Srs. Aldo Fran
cisco Schimidt, CidCarvalhares, Mohamed Aki e a
Sra. Solange Beatriz Palheriro Mendes para prestar
esclarecimentos sobre a liquidação extrajudicial da
Unimed São Paulo."

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo 1/
Horário: 10h
PAUTA

--- .._--_...~.....__...--
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A - Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 20/2003-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecno
logia, da Cultura, do Esporte e do Turismo, crédito
suplementar no valor global de R$ 27.214.096,00
(vinte sete milhões, duzentos e quatorze mil e no
venta e seis reais), para reforçar dotações consigna~

das na Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS.
VOTO: Favorável, na forma do substitutivo apresen
tado.

AVISO Nº 003/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 168, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, referente a re
presentação formulada pela SecexlAM, sobre even
tual superfaturamento de preços nas obras de recu
peração da rodovia BR-319, entre os Km 606 e 640,
objeto do Convênio celebrado entre a Prefeitura de
Humaitá/AM e a Superintendência da Zona Franca
de Manaus - SUFRAMA. (TC Nº 007.330/1999-5)".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
VOTO: Pela manutenção da Vedação.

AVISO Nº 016/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 596, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Vóto que o fundamentam referente ao
Levantamento de Auditoria· realizado nas obras de
construção do trecho da BR"487, entre Porto Ca
margo e Campo Mourão, Estado do Paraná (TC nº
005.524/2003-7)" .
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.
VOTO: Pela Suspensão da execução, rejeitadas as
emendas.

AVISO Nº 024/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 644, de 2003 
TCU (plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Proposta de Decisão que o fundamentam refe
rente ao Relatório da Auditoria realizada pela Se
cexlMA, no período de 16 de abril a 30 de maio de
2001, na obra de Despoluição da Lagoa da Jansen,
em São Luís do Maranhão (TC nº 004.811/2001-4)".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
VOTO: Peto arquivamento da matéria.

AVISO Nº 010/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 602, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Proposta de Decisão que o fundamentam refe-

rente à Auditoria realizada nas obras de Despolui
ção da Lagoa da Jansen, em São Luís do Maranhão
(TC nº 005.742/2002-8)".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 092-067/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002". (referente à obra de Des
poluição da Lagoa de Jansen - São Luís - MA).
RELATOR: Deputado MAURO LOPES,
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 028/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 684, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Voto que o fundamentam referente ao levanta
mento de auditoria realizado nas obras relativas à
construção de hospital emltapipoca, Estado do Ce
ará (TC nº 007.210/2003-4)".
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 030/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 678, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Voto que o fundamentam referente ao levanta
mento de auditoria realizado nas obras de Constru
ção de Trechos Rodoviários do Corredor Nordeste 
BR-330/PI - Bom Jesus do Gurguéia-PI e Tasso
Fragoso-MA, Divisa da região sul dos Estados do Pi
auí e Maranhão (TC nº 006.736/2003-3)"
RELATORA: Senadora SERYS SLHESSARENKO.
VOTO: Pela vedação da execução, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO Nº 031/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 679, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Voto que o fundamentam referente ao Relatório
de Inspeção realizado na· Construção de Trechos
Ródoviários no Corredor Leste - BR 482/MG - Con
selheiro Lafaiete (BR 040) - Piranga - Fervedouro,
Estado de Minas Gerais (TC nº 007.261/2003-3)".
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 034/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 727, de 2003
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Proposta de Decisão que o fundamentam refe
rente ao levantamento de Auditoria realizado pela



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (8 DIAS)

DECURSO: 4º Dia
ÚLTIMO DIA: 15-9-2003

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (17 DIAS)

DECURSO: 9º Dia
ÚLTIMO DIA: 19/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 30/2003-CN, que "Dispõe so
bre o Plano Plurianual para o período 2004/2007".
RELATOR: Senador ROBERTO SATURNINO
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SecexlMA, no período de 02 a 25 de fevereiro de no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu-
2001, objetivando verificar a construção e recupera- nal no exercício de 2002."
ção de obras de infra-estrutura da adutora do Italuís, RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA.
no Estado do Maranhão (TC nº 004.920/2001-9)". VOTO: Pela autorização da execução na forma do
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE. Projeto de Decreto Legislativo anexo.

VOTO: Pela manutenção da vedação. AVISO Nº 92-117/2002-CN que "encaminha ao Con-

AVISO Nº 035/2003-CN, que "encaminha ao Con- gresso Nacional relação das obras nas quais foram
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 751, de 2003 - registrados indícios de irregularidades graves no de-
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató- correr das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no
rio e Voto que o fundamentam referente ao Relatório exercício de 200211

,

de Inspeção realizada nas obras de construção e re- RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO.
cuperação de infra-estrutura hídrica da Adutora do VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Oeste no estado de Pernambuco (TC nº Projeto de Decreto Legislativo anexo.

008.07212003-0)". AVISO Nº 092-125/2002-CN, que "encaminha ao
RELATOR: Senador MOZARILDO CALVACANTI. Congresso Nacional relação das obras nas quais fo-
VOTO: Pelo arquivamento da matéria. ram registrados indícios de irregularidades graves

AVISO Nº 037/2003-CN, que "encaminha ao Con- no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu-
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 753, de 2003 - nal no exercício de 2002". (referente à obra de ade-
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató- quação de trechos rodoviários no corredor São
rio e Voto que o fundamentam referente ao Relatório Francisco/BR-101/SE _ Divisa AUSE - divisa
de levantamento de auditoria realizado nas obras de SE/BA).
implantação do sistema de Trens Urbanos de Belo RELATOR: Senador MAGNO MALTA.
Horizonte/MG referente a linha 1 do metrô, trecho VOTO: Pela anexação do Aviso nº 12/2003-CN a
São Gabriel - Via Norte (TC nº 004.630/2003-5):' este e pela solicitação de informações acerca do
RELATOR: Deputado ARY VANAZZI . atendimento das condições definidas no subitem 9.1
VOTO: Pela vedação da execução, na forma do Pro- do Acórdão nº 583/2003-TCU-Plenário.

jeto de Decreto Legislativo anexo. AVISO Nº 04/2003-CN que "encaminha ao Congres-

AVISO Nº 048/2003-CN, que "encaminha ao Con- so Nacional as Demonstrações Contábeis do Fundo
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 854, de Constitucional do Nordeste - FNE, referente ao
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos exercício de 2002, de acordo com o artigo 20, pará-
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório grafo 4º, da Lei 7827, de 27 de setembro de 1989".
de auditoria realizada na construção, ampliação, re- RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.
forma e aparelhamento de estabelecimentos penais VOTO: Pelo arquivamento da matéria.
no Estado de Mato Grosso (TC - 004.191/2003-3)."
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 051/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 894, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório
de auditoria realizado nas obras de construção do
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco 
PROCAPE (TC - 006.476/2003-2)."
RELATOR: Senador FERNANDO BEZERRA.
VOTO: Pela manutenção da Vedação.

AVISO Nº 092-017/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves



Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias:
PROJETO DE LEI Nº 1.77512003

TVR Nº 8/2003
TVR Nº 9/2003
TVR Nº 10/2003
TVR Nº 11/2003

Comissão de Agricultura e Política Rural:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
17/2003

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.695/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.699/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.776/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.800/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.869/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.877/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.887/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.900/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.90312003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.90412003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.952/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.980/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.054/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.057/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.091/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.119/2003
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PROJETO DE LEI Nº 32/2003-CN, que "abre aos PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.12012003
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.121/2003
União, em favor do Ministério da Educação, crédito PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.122/2003
especial no valor de R$ 120.858.000,00 (cento e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.123/2003
vinte milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil rea- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.124/2003
is), para os fins que especifica:' PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.125/2003

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.126/2003
DE EMENDAS (15 DIAS) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.127/2003

DECURSO: 3º Dia PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.12812003
ÚlTIMO DIA: 23/09/2003 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.129/2003

PROJETO DE LEI Nº 33/2003-CN, que "Acresce pa- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.130/2003
rágrafo ao artigo 59 da Lei nº 10707, de 30 de julho PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.131/2003
de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a ela- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.132/2003
boração da lei orçamentária de 2004." PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVONº 3.133/2003
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.134/2003

IV COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.135/2003
PERMANENTES PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.136/2003
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N 3.145/2003
COMISSÕES PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.15412003

EM 10/09/2003: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.171/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.172/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.18312003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.184/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.185/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.18612003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.187/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.199/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.200/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.201/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.202/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.205/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.206/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.207/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.208/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.936/2003
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CO) Nº 64/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
334/1996
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
549/2002
RECURSO Nº 56/2003
RECURSO Nº 62/2003
RECURSO Nº 63/2003
RECURSO Nº 66/2003
RECURSO Nº 67/2003
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PROJETO DE LEI Nº 1.784/2003

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI Nº 1.936/2003
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 81/2003
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 85/2003

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional:

MENSAGEM Nº 412/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI Nº 1.558/2003

(Encerra-se a sessão à Ohora e 17 mi
nutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205,
de 28 de junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, N'DIAYE CHRISTIAN ESCOT MORAIS, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnico em Comunicação So
cial, Classe Especial, Padrão 41, ponto nº 6.328, da
função comissionada de Chefe da Seção de Aferição
de Resultados, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exercia na Coordenação de
Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, a
partir de 27 de agosto do corrente ano.

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, RUI CARLOS PRIVATI CORTES, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial,
Padrão 26, ponto nº 6.440, da função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabi
nete do Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, a partir de 1º de agosto do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, JOÃO PORTELA DE MEDEIROS, ocupante

de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial,
Padrão 39, ponto nº 6.537, para exercer, a partir de 1º
de setembro do corrente ano, na Coordenação de Ha
bitação, da Diretoria-Geral, a função comissionada de
Chefe da Seção Administrativa, FC-05, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada
pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1987n, combinado com o artigo 55 da Resolução nº
21, de 04 de novembro de 1992.

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
N'DIAYE CHRISTIAN ESCOT MORAIS, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe
Especial, Padrão 41 , ponto nº 6.328, para exercer, a par
tir de 27 de agosto do corrente ano, na Coordenação do
Jornal da Câmara dos Deputados, da Secretaria de Co
municação Social, a função comissionada de Chefe do
Serviço de Redação e Revisão, FC-06, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1º
do Ato da Mesa nº 105, de 07 de outubro de 1998n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
RAFAEL DA SILVA PINTO, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Téc
nica Legislativa, Classe "B", Padrão 39, ponto nº 6.589,
para exercer, a partir de 20 de agosto do corrente ano, no
Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, a fun
ção comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada
pelo Ato da Mesa nº 11, de 1º de abril de 2003n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
ROSALVA NUNES DA ROSA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 39, ponto nº 6.607,
para exercer, a partir de 27 de agosto do corrente ano, na
Coordenação de Divulgação, da Secretaria de Comuni
cação Social, a função comissionada de Chefe da Seção
de Aferição de Resultados, FC-05, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1º do
Ato da Mesa nº 10, de 04 de março de 1999n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, SIMONE MOURTHE NOGUEIRA STARLlNG
PINHEIRO, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnico em
Material e Patrimônio, Classe Especial, Padrão 45,
ponto nº 4.467, para exercer, a partir de 1º de agosto
do corrente ano, na Secretaria Executiva do Pró-Saú-
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de, da Diretoria Geral, a função comissionada de
Assistente Técnico, FC-06, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº
87, de 02 de abril de 1998n.

RESOLVE designar MARIA CLARA ÁLVARES
CORREA DIAS, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribUição Técnica Legislativa,
Classe B, Padrão 40, ponto nº 4.351, 2ª substituta do Che
fe de Gabinete, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câ
marados Deputados, do Gabinete do Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, em seus impedimen
tos eventuais, a partirde 1º de setembro do corrente ano.

RESOLVE. designar CLARISSA MARIA
CAMPOS DE SABOYA CAMILLO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribúi
ção Técnica Legislativa, ClasseB, Padrão 39, ponto nº
6.S06, 2ª substituta do Chefe da Seção de Aquisições,

FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa
dos, na Coordenação de Compras, do Departamento
de Material e Patrimônio, em seus impedimentos even
tuais, a partir de 27 de agosto do corrente ano.

RESOLVE designar MARCIA MIKIKO
MURAKAMI, ocupante de cargo da Categoria Funci
onal de Analista Legislativo - atribuição.A.nalista de
Informática Legislativa, Classe Especial, Padrão 42,
ponto nº 6.396, 2ª Substituta do Chefe da Seção de
Administração de Bancos de Dados, FC-OS, 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.

Camara dos Deputados, 10 de setembro de 
2003. JoãoPauloCunha, Presidente

PORTARIAS
N'" 083/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS,. de acordo com o Art.. 259 do Regirne'.rl.t.o

:r:r~te'rno I cornbi:n.ado com o in.ciso- TI do Art.. 1.!2 do At.o da.

Mesa n~ 205 r de 2990, RESOLVE:

Credenciar Cl

Rep:J::'"es'e.l:."::l.ta.r::lteV.A.R.GAS PENNA c On1.0

DOS F.ABRXCANT'ES
ABJRA.LATAS _

DE LATAS DE

Se=hor ~AULO CAHXLLO
da. ASSOC:l:AÇ'.ÃO D:R.AS::CLE':I:_

A.LTA :RECXCx..AEIXL:J:DADE /

CÂMAR~ DOS DEPUTADOS, JO de setembro de 2003.

POR.TA.:R:J:,A Na 084/03

o PRTMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA
DOS: DEPUTADOS I de. acordo C'o.:rn o Ar'L. 259 do Regimento

I~terno~ co~i~ado co~ o i~cis~ IX do Art_ ~g do Ato da
~esa ~~ 205, de 2990, RESOLVE:

Crede~ci~r a Se~hora ADELINE CECrLIA
CAST:J:LHO D.:J:A.S corn-o Rep:resen..tan..t:e do SINDZCATO N.A.C'.:I:~ DOS

SER.~DOR.&S DO MI~STÉRrO ~ÓBLXCO DA UNXXO / SIN,ASEM~U_
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COMISSÕES

ATAS DA COMISSÃO COMISSÃO
DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

52" Legislatura -1" Sessão Legislativa Ordiná
ria

Ata da Sétima Reunião Ordinária (Audiência
Pública) realizada em 26 de março de 2003

Às dez horas e dezessete minutos do dia vinte
e seis de março de dois mil e três, reuniu-se a Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, no
Anexo 11, Plenário 01 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Luiz Edu
ardo Greenhalgh - Presidente; Patrus Ananias e
Eduardo Paes - Vice-Presidentes; Alexandre Cardo
so, André de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos
Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Asdrubal
Bentes, Bosco Costa, Carlos Sampaio, Darci Coe
lho, Dimas Ramalho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Fontes, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sarto
ri, José Mentor, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Ouintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Mi
chel Temer, Nelson Trad, Ney Lopes, Osmar Serra
glio, Pastor Amarildo, Paulo Pimenta, Ricardo Fiuza,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, San
dra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vi
cente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha,
Wagner Lago, Wilson Santiago e Zenaldo Coutinho
- Titulares; Agnaldo Muniz, Alceu Collares, Bernar
do Ariston, Bispo Wanderval, Bonifácio de Andrada,
Carlos Willian, César Medeiros, Coriolano Sales,
Custódio Mattos, Dilceu Sperafico, Enivaldo Ribeiro,
Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho, Gonzaga Pa
triota, Heleno Silva, Ivan Ranzolin, Jair Bolsonaro,
Jairo Carneiro, João Alfredo, João Campos, Luiz
Antonio Fleury, Luiz Couto, Moroni Torgan, Odair,
Odílio Balbinotti, Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo
Lima, Paulo Rocha, Pedro Irujo, Professor Luizinho,
Raimundo Santos, Reginaldo Germano, Ricardo
Barros, Ricarte de Freitas, Rogério Silva, Rogério
Teófilo, Wellington Roberto, Wilson Santos e Zelinda
Novaes - Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Almeida de Jesus, Aloysio Nunes Ferrei
ra, Antonio Cruz, Bispo Rodrigues, Juíza Denise
Frossard e Paulo Magalhães. Participaram da reu
nião como não-membros os Deputados Nelson Mar
quezelli e Lincoln Portela. O Senhor Presidente de
clarouaberta a reunião, destinada à realização de

Audiência Pública sobre prioridades do governo para a
pasta da Justiça e providências tomadas pelo Governo
Federal na questão do combate à violência no Rio de
Janeiro. O Senhor Presidente saudou os presentes, in
formou que a reunião se realizaria com a participação
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri
me Organizado - CSPCCOVN - e agradeceu a pre
sença do Senhor Ministro de Estado da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos. O Senhor Presidente convidou o De
putado Moroni Torgan, Presidente da Comissão de Se
gurança Pública, e a autoridade convidada a sentarem
à Mesa, e esclareceu ao Plenário que, após a exposi
ção do Senhor Ministro, seria facultada a inscrição de
Deputados para debate e perguntas, por cinco minutos
cada um, devolvendo-se na seqüência a palavra ao
convidado para resposta. O Senhor Presidente conce
deu a palavra ao Senhor Márcio Thomaz Bastos. Em
seguida, os Deputados Eduardo Paes, Wagner Lago,
Laura Carneiro (membro da CSPCCOVN), Ney Lopes
e Asdrúbal Bentes fizeram uso da palavra. Na seqüên
cia, o Senhor Presidente concedeu novamente a pala
vra ao convidado para responder às questões formula
das. Fizeram uso da palavra os Deputados Paulo Pi
menta, Marcelo Ortiz, Inaldo Leitão, Celso Russomano
(membro da CSPCCOVN) e Dimas Ramalho. Em se
guida,o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
convidado para resposta. Fizeram uso da palavra os
Deputados Sandra Rosado, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Paulo Rubem Santiago (membro da
CSPCCOVN), Wilson Santos e João Campos. Na se
qüência, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Senhor Ministro para resposta. Fizeram uso da palavra
ainda os Deputados Reginaldo Germano, Mendonça
Prado, Moroni Torgan, João Fontes, José Divino e Ma
urício Ouintella Lessa. Em seguida, o Senhor Presi
dente concedeu novamente a palavra ao convidado
para resposta. Em virtude do grande número de inscri
tos para pronunciamento e de compromisso para o
qual o Senhor Ministro já se encontrava atrasado, o Se
nhor Presidente consultou o convidado e o Plenário
acerca da possibilidade de desmembrar-se a Audiên
cia. O Senhor Presidente propôs que se encerrassem
as inscrições e que os Deputados que ainda não havi
am feito uso da palavra na reunião de hoje o fizessem
na próxima quarta-feira, dois de abril, com o retorno do
Senhor Ministro a esta Comissão para responder às
questões formuladas. Diante da concordância da auto
ridade convidada e da aquiescência unânime do Ple
nário, restaram inscritos para uso da palavra na Au
diência de quarta-feira os Deputados Ricardo Barros,
João Paulo Gomes da Silva, Wasny de Roure, José
Eduardo Cardozo, Perpétua Almeida, Antônio Carlos
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Biscaia, Coronel Alves, Lincoln Portela, Carlos Sam- Informo a V.Exa. que esta reunião está sendo
paio, Alceu ColIares, Vilmar Rocha, Bosco Costa, transmitida ao vivo, pela TV Câmara e pela TVSena-
Chico Alencar, Luiz Antônio Fleury, Ricardo Fiúza, do, para todo o Brasil.
João Alfredo, José Roberto Arruda, José Mentor, Vi- O SR. DEPUTADO NEY LOPES-Sr. Presiden-
cente Arruda, Neucimar Fraga, Ivan Ranzolin, Jairo te, permite-me V.Exa. um aparte?
Carneiro e Júlio Delgado. O Senhor Presidente agra- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
deceu a presença de todos, enaltecendo a importân- Greenhalgh) -Tem V.Exa. a palavra.
cia do tema debatido e encerrou a reunião às treze O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Descul-
horas e cinqüenta ecinco minutos, antes convocando pe-me, Sr. Presidente, mas não entendi bem a meto-
outra para a próxima quinta-feira, às dez horas. E, dologia. Teremos meia audiência da Comissão de Se-
para constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a pre- gurança Pública, meia audiência da Comissão de
sente Ata, que, porteI' sido lida e aprovada, será assi- Constituição e Justiça e de Redação?
nada pelo Presidente, Deputado Luiz Eduardo Gree- Já que o tema é comum e havendo na Casa a
nhalgh, e publicada no Diário da Câmara dos Depu- tradição de reuniões conjuntas -de três, quatro, cin-
tados. co Comissões '--, parece-me que o melhor seria ou

virmos a exposição do Sr. Ministro e em seguida fa-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo zermos as perguntas, seguindo um critério de alter-

Greenhalgh) - Declaro abertos os trabalhos da pre- nância: um Deputado da Comissão de Constituição e
sente reunião de audiência pública da Comissão de Justiça e deRedação e em seguida um da Comissão
Constituição e Justiça e de Redação. de Segurança Pública. Talvez seja a melhor forma.

O Deputado Eduardo Paes apresentou requeri- Não entendi bem essa possfvel divisão.
mento convidando o Ministro da Justiça, Sr. Márcio OSA. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Thomaz Bastos, a vir à Comissão de Constituição e Greenhalgh) - Vou explicar. A metodologia que estou
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados falar propondo é a mesma de V.Exa. A reunião de audiên-
sobre os poritos que considera prioritários no âmbito cia pública será conjunta, mas vamos separar os te-
da sua Pasta, em especial as questões relativas à se- mas, do ponto de vista do questionamento, de tal for-
gurança pública no Estado do Rio de Janeiro e em ma que haverá lista de inscrição paratemas gerais do
todo o Brasil, tendo S.Exa. aceitado o convite. Ministério da Justiçae para o Sistema de Segurança

Designada esta audiência pública para a data Pública.
de hoje, informo aos colegas que a Comissão de Se- O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Muito obriga-
gurança Pública eCombate ao Crime Organizado, Vi- do, Sr. Presidente. Está esclarecido.
olência e. Narcotráfico aprovou requerimento no mes- (Intervenção Inaudfvel.)
mo sentido. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Não podemos realizar a reunião em conjunto, Greenhalgh) - A lista de inscrição se encontra na
porque o tema central da Comissão de Constituição e mesa. Os Srs. Deputados podem inscrever-se com a
Justiça e de Redação diz respeito às prioridades do nossa Secretária.
Ministério da Justiça - segurança pública é uma de Em conversa com o Ministro Márcio Thomaz
suas prioridades, mas existem outras. Bastos, chegamos à conclusão de que faremos uma

Em conversa com o Presidente da Comissão de bateria de cinco indagações. Em seguida, S.Exa. irá
respondê-las.

Segurança Pública, Deputado Moroni Torgan, que
Tenho a honra de passar a palavra ao Ministroestá presente - convido S.Exa. para fazer parte da

Mesa _, resolvemos fazer esta audiência em duas fa- da Justiça, Sr. Márcio Thomaz Bastos, para suas con
siderações, pelo tempo de trinta minutos.

ses: meia audiência da Comissão de Constituição e O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS
Justiça e de Redação e meia audiência comum. _ Sr. Presidente, Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,

Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos, agradecemos Sr. Presidente Moroni Torgan, Sras. e Srs. Deputados,
a V.Exa. por ter aceitado o convite desta Comissão. em primeiro lugar, é uma grande emoção falar para

Iremos seguir o Regimento, e não poderia ser este Plenário. Vejo muitos rostos conhecidos e ami-
de outra forma. V.Exa. disporá de trinta minutos para gos de outras lutas, de outros tempos, alguns fcones
falar sóbre suas prioridades na Pasta do Ministério da da minha geração, como o Ministro lbrahim Abi-Ackel.
Justiça. Olhando um pouco mais alto, externo a emoção de
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um cidadão da província de São Paulo ao vir falar pela
primeira vez ao Congresso Nacional, fonte nascente
da soberania do País, que representa a totalidade da
Nação brasileira e exerce - como vem fazendo sem
pre e tantas vezes - fundamental papel na construção
da democracia.

Não considero exatas as afirmações de que o
Governo esteja reagindo ao crime organizado. Efeti
vamente, o projeto do Governo Luiz Inácio Lula da Sil
va para o Ministério da Justiça, desde antes das elei
ções, desde antes da vitória, desde muito antes da
posse, privilegiou alguns aspectos, como a reforma
do Judiciário, parte daquilo que entendemos ser fun
damentai para o Brasil neste momento: a reconstru
ção das instituições republicanas.

Muitas vezes se diz que o Brasil tem problema
normativo em matéria penal. Discordamos, porque
entendemos ser o problema fundamentalmente insti
tucional. Não se trata simplesmente de fazer modifi
cações nas leis penais a cada crise. Não se trata de
construir novos tipos penais ou processuais penais a
cada pane. É preciso, efetivamente, enfrentar a ques
tão dos instrumentos do Estado para transformar a re
alidade brasileira relacionada a todo o panorama do
Governo, especialmente no que tange à segurança
pública.

Em nossa opinião, mais importante do que mu
dar a lei, do que aumentar as penas, do que endure
cer o regime penitenciário é modificar os instrumen
tos do Estado para atuar contra o crime organizado. É
nesse sentido que menciono a locução: reconstruir as
instituições republicanas. Quais são elas, no que diz
respeito à segurança? As polícias, o Poder Judiciário
e o sistema prisional. A nosso ver, não adianta lutar
contra o crime organizado, a pena de morte, a prisão
perpétua, aumentar as categorias de crimes hedion
dos, se, por outro lado, não investirmos na reconstru
ção racional para tornar eficazes as polícias, o Poder
Judiciário e o sistema prisional.

Essa foi a plataforma do Governo do Presidente
Lula.'Muito antes da eleição foi apresentado no plená
rio do Congresso Nacional projeto de segurança pú
b�ica' resultado de muitos meses de trabalho, de vári
as sessões e audiências. O projeto era orgânico, arti
culado e mereceu na ocasião os melhores e mais al
tos encômios de todos os partidos desta Casa.

Lula ganha a eleição. Depois da posse, logo no
dia 1Q de janeiro, começamos a implantar esse plano
de segurança, muito antes dessas tentativas de avas
salamento do crime organizado que estão ocorrendo.
É um plano articulado, lógico, que visa criar um siste
ma único de segurança no Brasil, respeitando a auto-

nomia dos entes federados, mostrando a eficácia e a
necessidade de se trabalhar com padrões comuns,
com cadastros que conversem entre si, com sistemas
lógicos de combate ao crime organizado.

Do dia 1Q de janeiro até hoje dezoito Estados já
foram contatados. O Governador Aécio Neves lançou
ontem um plano de segurança estadual em colabora
ção com o Ministério da Justiça - colaboração ativa e
forte, que segue as linhas básicas do nosso plano. No
Espírito Santo, antes de ocorrer a tragédia com o juiz,
já funcionava gabinete integrado de gestão da segu
rança pública, que vinha obtendo resultados significa
tivos na luta contra o crime organizado, com prisões,
desmantelamentos, cortes de cabeça - para usar ex
pressão um pouco forte do nosso eminente Presiden
te ontem na televisão. Em São Paulo, estamos traba
lhando com o Governador Geraldo Alckmin. O fato é
que dezoito Estados já estão se integrando ao nosso
sistema de segurança.

Quais foram as primeiras providências? Esse
plano não é um milagre, não é uma obra perfeita, aca
bada, pronta. É um projeto auto-ajustável, que vai
sendo modificado na medida da sua realização. Esta
mos fazendo isso em todos os Estados da Federação.
Temos reuniões marcadas com os Secretários de Se
gurança para o próximo mês de abril. Elas serão mos
tradas em todo o Brasil, na tentativa de induzir os
Estados a aderirem a esse sistema, a essa lógica,
para que o Ministério da Justiça não continue traba
lhando como antes.

O Ministério da Justiça, em relação à segurança
e ao sistema penitenciário, tem duas Secretarias fun
damentais: a Secretaria Nacional de Segurança PÚ
blica e a Secretaria Nacional de Justiça.

Como vinham funcionando essas Secretarias?
Como grandestesourarias, como depósitos de dinhe
iro, que recebiam acriticamente projetos - algumas
vezes muito bons - dos Estados e os atendiam sem
planejamento, o que causava grande desperdício,
muitas vezes. Localizamos vários casos no Ministério
da Justiça em que Governos Estaduais, providos da
melhor das intenções, fizeram bons projetos para
ações eficazes, mas acabou havendo desperdício por
falta de planejamento.

Então, a nossa idéia é trabalhar ativamente tan
to no departamento penitenciário, na Secretaria Naci
onal de Justiça, quanto na Secretaria Nacional de Se
gurança Pública. Esse trabalho está sendo feito des
de o começo do Governo, e até antes.

Desejo mencionar ainda algumas outras ques
tões que me parecem importantes. Para usar uma lin
guagem aristotélica, a causa final do crime organiza-

--- ----------~-----._---- ._~~------------------- _._--- ------- ----_._-----
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do é o dinheiro acumulado e a possibilidade de lava
gem desse dinheiro. Se nós, Governo e sociedade,
conseguirmos impedir a lavagem de dinheiro no Bra
sil, estaremos tirando essa causa do crime organiza
do. Ninguém se organiza, ninguém fazviolência, nin
guém corre os riscos do tráfico de drogas, de arma
mentos ou de seres humanos se não tem como trazer
de volta, legalizado, o dinheiro.

E o que encontramos no Brasil, quando toma
mos posse? O COAF, que funciona no Ministério da
Fazenda - é um conselho, não é um órgão executivo
de recuperação de ativos financeiros. Tanto que, de
1998 - quando foi instaurado, por ocasião da promul
gação daLei de Lavagem de Dinheiro, como um con
selho que reunia Banco Central, Polícia Federal, Re
ceita Federal e vários outros organismos - até hoje,
ele fezmenos de seiscentas comunicações a respeito
de lavagem de dinheiro. Esse chocante número mos
tra, por si só, a deficiência desse conselho incipiente.
Hoje, em qualquer país, fazem-se, em duas horas, mi
lhares de notificações. Em todos os países que com
batem fortemente o crime organizado pela sua causa
final- a lavagem de dinheiro. -, os bancos têm com
putadores e, por meio de gráficos, na hora em que há
um corcoVo, uma curva, aquela comunicação sai au
tomaticamente para o Ministério Público. Depois, o ci
dadão vai explicar qual foi o motivo daquele aumento
subito na sua conta corrente e qual a origem do di
nheiro. NaSuíça, tl\/éoportunidadedeverum banco
fazer milhares de notificações numa manhã. Eles
abrem o computador e vão fazendo essas .notifica
ções, que são automáticas. No Brasil, fizemos seis
centas notificações em cinco anos.

Então, é·· necessário criar urgentemente - já
está sendo providenciado - um braço executivo para
o COAF. Pretendemos que esse braço executivo fique
no Ministéiióda Justiça e reúna multidisciplinarmente
a Receitá Federal, aPolfciaFederal, os órgãos de in
teligência daABIN,enfim, todos os serviços do Esta
do, criandO eficaz órgão que possa começar a implan
tar a cllltura dos organismos. No Brasil não temos
uma cultLlradessa delação. Acontece freqüentemen
te, na pr~tiCa,deos bancos não notificarem, embora
sejam obrigados afazê-lo, porque não construímos
essa cultura, essa consciência da necessidade de fa
zer a coTTlunicação, fundamental arma contra o crime
organizado. Só conseguiremos isso por meio de orga
nismo eficiente, que ob'edeça a princípios e a padrões
internacionais, tais como os utilizados em todo o mun
do. Não adianta tentar inventar a roda.

O. Mini9têrio da Justiça .dispunha de pequeno
setor eXtremamente eficaz na questão da cooperação

internacional. Fizemos diversos contatos, nos outros
Govemos inclusive, com várias presenças, vários
acordos de cooperação intemacional, porque essa
luta é internacional. É impossívelfazê-Ia de forma na
cionalista~ Não podemos criar um "COAFBRAS". Te
mos de criar um órgão que saiba que sua luta só tem
sentido e eficácía na medida em que se espalhe pelo
mundo inteiro e se articule com esses organismos de
cooperação internacional. Esse trabalho está sendo
feito desde o primeiro dia do Governo, repito. E não é
trabalho fácil. Construir um órgão como esse pratica
mente de uma experiência precária, como a do
COAF, vai tomar grande parte deste ano, para que
funcione com força e obtenha resultados. Isso está
sendo trabalhado rao Ministério da Justiça com muito
cuidado. O Ministério da Fazenda está de acordo.
Estamos fazendo uma cooperação para construir
esse órgão e trazê-lo para o Ministério da Justiça.

O sistema penitenciário brasileiro trabalhava
igualmente nesse esquema de tesouraria; ou seja, o
Governo Federal recebia os pleitos dos Estados e,
sem nenhum planejamento e visão crítica ou sistêmi
ca, dava ou não o dinheiro para construir penítenciári
as ou presídios, ou para constrUitcasas de custódia.
Agora estamos mais seletivos, organizando-nos para
efetivamente. prover o País de sistema penitenciário
que inclua penitenciárias federais, Há presos federa
is, que precisam ficar em penitenciárias federais, e
não temos nenhuma. Se recebêssemos - por um ab
surdo - doação de uma penitenciária federal, não te
ríamos como administrá-Ia, porque não temos ne
nhum guarda penitenciário federal.

Então, 10gb no início, há duas semanas, antes
de começar a escalada de crime organizado, com a
tragédia da morte dos juízes, o Governo Lula, por
meio de medida provisória, praticamente dobrou o
efetivo da Polícia Federa!.

A Polícia Federal, no Brasil, contava com aproxi
madamente 7 mil homens. Em 1975, houve um estu
do de racionalização da Polícia Federal e se chegou à
seguinte conclusão: dez. anos depois, ou seja, em
1985, ela deveria ter 15 mithomens, no mínimo. E, em
2002, tinha pouco menos de 7 mil. O Presidente, mos
trando ser issoprioridade, gênero de primeira neces
sidade no seu Governo, assinou medida provisória
aumentando em 70% o efetivo da Polícia Federal, in
cluindo delegados, técnicos, peritos, agentes e papi
loscopistas. Além disso, assinou outra medida provi
sória, na mesma data, criando quinhentos cargos de
guardas penitenciários federais, hoje indispensáveis
na luta contra o crime organizado.
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o que acontece nas cadeias estaduais não é a
corrupção do guarda singelamente. É um sistema de
pinça, porque, quando o guarda é conhecido, quando
fica ali muito tempo, tomando conta daquele presídio,
recebe a oferta da corrupção ao lado da ameaça con
tra sua família. Isso é absolutamente irresistível. Não
há quem possa resistir a um tipo de oferta em que o
sujeito chega e diz: "Eu preciso de cinco celulares,
está aqui o dinheiro, mas se você não me der os cinco
celulares, eu sei onde estudam os seus filhos, eu sei
onde sua mulher trabalha".

Então, é fundamental para nós a carreira de
guarda penitenciário federal, de guardas treinados e
providos de relativo anonimato - não se pode, eviden
temente, colocar máscara nos guardas - e de um ro
dízio, de modo que os capas, os chefes do crime or
ganizado, que costumam fazer das cadeias seus es
critórios de negócios, não saibam nada a respeito da
família desses guardas.

Temos autorização para contratar imediatamen
te duzentos guardas penitenciários. Estamos recru
tando as pessoas que o Exército dispensa depois de
nove anos, para que não adquiram estabilidade - sol
dados e cabos, que são treinados, que conhecem ar
mas, que têm noção de disciplina e de vida marcial.
Vamos dar-lhes rápido treinamento, a fim de que co
mecem a operar em nossas primeiras penitenciárias
federais.

Temos a perspectiva - já concretizada - de fe
deralizar um presídio. Acertamos ontem com um Go
vernador - ainda não posso revelar o nome, porque
não fechamos o negócio - a federalização de um pre
sídio. Já houve estudos a respeito e em trinta dias
esse presídio se tornará de segurança máxima. Os
engenheiros do departamento penitenciário do Minis
tério da Justiça já estão trabalhando nesse sentido.
De modo que, no máximo em quarenta dias já tere
mos a prisão de segurança máxima e os guardas de
presídios treinados, anônimos.

Temos um projeto de penitenciária de seguran
ça máxima em fase executiva - projeto de presídio
inexpugnável, que incorpora todas as últimas técni
cas. Não existe nenhum presídio igual no Brasil. Já te
mos verba e iremos construi-lo rapidamente.

O segundo presídio terá duzentas vagas - va
mos receber o primeiro por meio de processo de fede
ralização -, sendo quatro alas de cinqüenta vagas ab
solutamente inatingíveis, de onde não entra e não sai
nada, e deverá estar pronto em, no máximo, um ano.
Mas temos um presídio para operar imediatamente,
dentro de quarenta dias.

Outra questão que tem ocupado o Ministério da
Justiça, saindo um pouco do tema de segurança, diz
respeito à fluência do regime capitalista. Então, trou
xemos para a Secretaria de Direito Econômico equipe
muito preparada, muito forte, que está trabalhando
nas duas pontas pelas quais o regime pode funcionar
sem tropeços: na ponta da concorrência e na ponta
do consumidor.

Estamos fazendo intenso trabalho de reestrutu
ração dessa Secretaria, que foi encontrada um pouco
desorganizada. Estamos organizando-a, para que te
nha condições de funcionar com absoluta eficiência.
Dos processos que tramitavam na Secretaria, princi
palmente no Departamento do Consumidor, 30%
prescreveram por falta de movimentação, de despa
chos ordinatórios.

Quanto à reforma do Judiciário, o Governo tem vi
são muito clara sobre a questão, fundamental até para a
luta contra o crime organizado ou qualquer outro tipo de
crime, para a construção da cidadania brasileira, da de
mocracia de massas, em que a maioria das pessoas
tem acesso aos bens fundamentais da vida - pelo me
nos, que tenhamos um Poder Judiciário democratizado,
acessível ao povo, rápido e mais barato.

Pretendemos fazer uma reforma radical, ambici
osa, que aproveite e recupere todo cabedal de expe
riências - vejo aqui Deputados que foram Constituin
tes - adquiridas no Congresso Constituinte, nas as
sociações de juízes, no Ministério Público, nas asso
ciações de advogados. Inclusive, há um projeto que
tramitou nesta Casa desde 1992 e hoje se encontra
no Senado Federal. Vamos usar toda a riqueza teóri
ca e reflexiva, mas também fazer investimento bem
intenso em gestão, planejamento, treinamento de
pessoal, informática, de modo que se consiga diminu
ir o tempo de tramitação dos processos. É absoluta
mente insuportável viver num país em que uma revi
são leve dois anos e meio para ser distribuída ao Tri
bunal de Justiça de São Paulo, em que uma execução
hipotecária ou uma execução por quantia certa leve
cinco, seis, até sete anos. Isso é ruim não só para a ci
dadania, mas para os negócios, porque aumenta o
Custo Brasil. Os bancos, quando encontram um deve
dor inadimplente e levam sete anos para executar
uma hipoteca ou uma quantia certa, não assumem
esse ônus, não pagam esse custo. Eles o distribuem e
isso passa a fazer parte do Custo Brasil, com implica
ções na taxa de juros do País.

Portanto, tão fundamental como qualquer outra
medida de combate ao crime é a reforma radical do
Poder Judiciário.

- ----------------------- --- ---
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Nós, da Esquerda, por muito tempo, tivemos difi
culdade de lidar com o tema da segurança - estava li
gado à Segurança Nacional, à repressão, à violência
contra o povo.

Felizmente, a distância entre a ditadura militar e
a massa crítica, que vivemos ao longo de todos esses
anos, a experiência democrática, a experiência do
Parlamento nos deram a consciência de que esse
não é um problema dos ricos, da burguesia, de uma
forma de dominação, mas da população como um
todo, principalmente daqueles que são mais vulnerá
veis, mais desprotegidos, que não têm condição de
resistir por seus próprios meios.

Nas campanhas de 1998 e de 2002, o Presidente
determinou que se fizesse forte estudo sobre seguran
ça, que envolvesse a reforma do Poder Judiciário. Esse
trabalho está sendo realizado desde o primeiro dia do
Governo. Quer dizer, logo depois da vitória das eleições
começamos a trabalhar na questão da segurança.

Qual a solução para o crime organizado? Muitas
medidas precisam ser tomadas. Não se pode pensar
na luta contra o crime organizado sem se pensar na
prevenção, nas condições sociais e econômicas do
País, na geração de emprego, no fato de não haver
distribuição de renda significativa hávinte, trinta anos.
Desde 1980 o País não cresce significativamente, de
modo a dar vazão a essa plêiade de jovens que que
rem entrar no mercado de trabalho, porque atingiram
a maioridade.

Portanto, essas são tarefas fundamentais e di
zem respeito à segurança. Evidentemente, não pode
mos esperar que esses fatores aconteçam para lutar
contra o crime organizado. Temos um programa forte,
intenso, que estásendo posto em prática desde o pri
meiro dia de governo.

Trouxemos à consideração do Congresso Naci
onal emenda aglutinativa - e recolhemos várias con
tribuições de setores interessados no assunto -, que
resultou num projeto equilibrado, que endurece o re
gime disciplinar dos criminosos perigosos, das qua
drilhas, daqueles que, com dinheiro, fazem da cadeia
o seu escritório de negócios, de comando da tortura,
ao mesmo tempo emque amolece em relação àque
les que não precisam estar na cadeia.

Há uma questão que não está em jogo, mas pre
cisa ser repensada: as penas alternativas.

Na semana passada realizamos seminário no
Rio de Janeiro e estiveram presentes ingleses especi
alistas em penas alternativas; inclusive uma baronesa
da Rainha da Inglaterra, a maior especialista em pe
nas alternativas no Reino Unido.

Na Inglaterra, 80% dos processos criminais ter
minam em penas alternativas. Só que os ingleses têm
um sistema de fiscalização para esse tipo de pena. O
sujeito é condenado a passar dois anos limpando ba
nheiro de hospital, e passa dois anos limpando ba
nheiro de hospital; o sujeito é condenado a não fre
qüentar certos lugares, e não pode freqüentá-los,
pois está sendo fiscalizado.

No Brasil, a Lei de Execução Penal, de 1984, vi
rou ficção, porque estabelece um sistema bem feito
de progressão do sistema fechado para o sistema
semi-aberto, para0 sistema aberto, mas o Estado
nunca criou estruturas para isso. Assim, ou o sujeito
fica sob o regime de sobrepena, porque tem direito ao
sistema semi-aberto e, como não tem lugar para cum
pri-lo, fica preso, corrompendo-se, degradando-se,
revoltando-se, ou vai direto para a rua, sem estar pre
parado, sem ter passado por aqueles estágios.

Portanto, alei de Execução Penal, no Brasil, vi
rou uma espécie de ficção, porque, salvo em alguns
Estados, não existem estabelecimentos próprios para
o condenado cumprir o estágio do semi-aberto e, de
pois, do albergue. Ele passa direto da cadl3ia fechada
para a liberdade, sem usar as perspectivas epossibili
dades possíveis.

Esse projeto, que será relatado pelo eminente
Ministro lbrahim Abi-Ackel, segundo informações que
tive, trata dessas duas questões. Endurece fortemen
te de um lado - eu até dizia que estou gastando gran
de parte do meu crédito na OAB ao patrocinar esse
processo, porque ele faz restrições à atuação dos ad
vogados; a minha milhagem da OAB vai acabar - e,
de outro, procura facilitar a saída da cadeia de quem
não tem de ficar lá, de quem tem de estar fora, não se
corrompendo, não se tronando um delinqüente. Efeti
vamente, o que existe no Brasil é um sistema diabóli
co de produção de criminalidade em vez de um siste
ma de combate à criminalidade. Começa na FEBEM,
passa pela polícia, pelo Poder Judiciário, chega ao
sistema prisional. Um menino com desvio de conduta
é levado para a FEBEM, passa pela polícia, pela Jus
tiça, pela cadeia e sai um seqüestrador que não hesi
ta em matar sua vítima enquanto não receber o res
gate. Não há intencionalidade, mas o fato é que isso
acontece concretamente no Brasil.

Não nos podemos deixar levar pela idéia de que
vivemos uma crise normativa; ela é institucional. Em
vez de só mudar as leis, aumentar as penas, criar
pena de morte, pena de tortura, o Estado precisa
transformar a realidade, destruir essa diabólica linha
de montagem de criminalidade que se instalou em
todo o Brasil.
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Agradeço ao Sr. Presidente, às Sras. e aos Srs.
Deputados a atenção com que me ouviram. Peço des
culpas pela falta de conexão, mas estou à disposição
para fazermos uma reflexão coletiva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Concederei a palavra aos Deputados
inscritos para interpelar o Ministro. Lembro a V.Exas.
que poderão fazê-lo estritamente sobre os temas ex
postos. Inscreveram-se 31 Srs. Parlamentares. O Re
gimento estabelece o prazo de cinco minutos para
cada um. Peço a compreensão de todos no sentido de
serem mais objetivos, restringirem o tempo a um limi
te de três minutos, sem prejuízo das indagações a
que cada um de nós tem direito, obrigação e dever de
fazer.

O SR. DEPUTADO JOSÉ IVO SARTORI - Sr.
Presidente, quero fazer uma sugestão, sem interferir
no processo de condução dos trabalhos por V.Exa.,
no sentido de que um mesmo tema seja incorporado
a apenas uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - A sugestão de V.Exa. é bem vinda, De
putado.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, poderíamos formar blocos de três De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Se o Plenário esperar, teremos condi
ções de conduzir os trabalhos. Temos 31 Srs. Parla
mentares inscritos para fazer as perguntas. Proponho
que restrinjamos o prazo a três minutos, para que to
dos exerçamos o direito e o dever de interpelar o Mi
nistro. Depois, ouviremos as respostas de S.Exa. A
idéia é formarmos seis blocos, cada um com cinco
Deputados.

Na condição de autor do requerimento, o Depu
tado Eduardo Paes tem a primazia da palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, agradeço ao Sr. Ministro a presença e saúdo
os demais colegas.

Confesso que me emociono por ser autor do re
querimento de convite a V.Exa., Sr. Ministro, na sua
primeira vinda ao Congresso Nacional na condição
de Ministro. Vou até pedir ao Presidente que, pelo Re
gimento, o autor do requerimento disponha de um
pouco mais de tempo para tecer seus comentários.

Mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Obvia
mente, tenho uma série de questionamentos a fazer.

Começo com elogios, para depois partir para as
cobranças. O Ministro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, encampou a questão da segurança pública e
trouxe o problema para o Governo Federal. Tive opor
tunidade de elogiar essa iniciativa no plenário da
Casa, quando, às vésperas do Carnaval, a bancada
do Rio de Janeiro esteve com o Ministro-Chefe da
Casa Civil, José Dirceu. Naquele momento, o Presi
dente tomou uma iniciativa que há muito vinha sendo
reclamada, principalmente pela população do Rio de
Janeiro: a transferência de Fernandinho Beira-Mar
para São Paulo; a entrada do Exército nas ruas, na
quele período, para tentar melhorar uma situação crí
tica. Essa atitude demonstra que o Governo encara a
questão da segurança pública como sua, o que tam
bém gera conseqüências. Já dizia o Ministro, antes de
começar a audiência, que será muito cobrado pelos
resultados de tudo o que ocorrer na área de seguran
ça púbica em todo o Brasil.

Na verdade, esta convocação tinha o objetivo de
tratar da segurança pública no Rio de Janeiro. Os fa
tos, nas últimas semanas, envolvendo assassinato
dos juízes de São Paulo e do Espírito Santo, fazem
com que o tema seja tratado em relação a todo o País
- é impossível falar apenas do Rio de Janeiro.

Tentarei ser objetivo em alguns questionamen
tos e pedirei o comentário do Ministro acerca de algu
mas qlJestões.

Várias medidas foram anunciadas no último
mês, no Rio de Janeiro: grupo de elite da Polícia Ro
doviária Federal para combater o tráfico, o contraban
do de armas; instalação de alambrado no presídio de
Bangu; convênio no valor de 40 milhões de reais para
qualificar as polícias.

Sobre essa última medida que citei, pergunto:
nos dados do SIAF, até a semana passada, não havia
qualquer liberação de recursos. Em que pé está a li
beração desses 40 milhões de reais? Aproveito para
perguntar se o Fundo Nacional de Segurança Pública
e o Fundo Penitenciário Nacional entraram nesse
grande contingenciamento feito pelos Ministérios do
Planejamento e da Fazenda.

Uma série de medidas foi anunciada para o Rio
de Janeiro. Além disso, foi anunciado pelo próprio Mi
nistro um programa de reciclagem, que teria início no
dia 17 de março, no Rio de Janeiro. Quero saber a
quantas andam essas medidas emergenciais anunci
adas para tentar resolver os problemas do Rio de Ja
neiro.

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



"Do objetivo de utilização dos fundos li
gados ao Ministério da Justiça, principal
mente o Fundo de Segurança Pública, como
fonte potencial dê recursos da União para
complementação do pagamento, dos venci
mentos dos policiais daqueles Estados que
tenham dificuldades financeiras para pagar
o piso de vencimentos mínimos".

Um pouco mais adiante fica claro que essa seria
uma tarefa do Governo Estadual. Quero saber se o
piso de vencimentos mínimos será definido pelo Go
verno Estadual ou pelo Governo Federal.

Há outra questão que me predcupa; parece que
o Governo já tomou algumas medidas a respeito. Re
firo-me a transferência do credenciamento e ao can
celamento de autorizações para empresa de segu
rança privada - o projeto trata da questão em diver
sos momentos -, para os Estados e Municípios.

A revista Carta Capital, publicada duas sema
nas atrás, apresenta um quadro um tanto quanto as
sustador de como anda esse mercado nd País, quais
suas ligações e riscos. Claroque não é geral, não são
todas as empresas. Parece-me que, pelo fato de ser
transferidd para Estados e Municípios, a tendência é
de aumento desses riscos.

Finalmente, quero a opinião do Sr. Ministro so
bre duas questões - e também do Secretário Nacio
nal de Segurança Pública, que infelizmeníte não está
presente no momento.

Há cerca de dóis anos, o Secretário de Seguran
ça Pública do Governo Garotinho, Sr. Luís Eduardo
Soares, publicou um artigo no jornal O Globo com
propdstas ao Sr. Presidente da República.

Peço permissão para lê-lo:
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Sr. Ministro, tive o cuidado de me preparar para V.Exa. falou a respeito do assunto, mas quero
conversar com V.Exa. Li atentamente o projeto de se- entender de que maneira esse sistema único de se-
gurança pública elaborado pelo Instituto da Cidadania gurança funcionaria.
e apresentado pelo Presidente Lula como parte do Um pouco mais adiante o programa diz que re-
programade governopara a área. Em alguns momen- formas profundas nas instituições policias dependem
tos, faz-se uma análise do estado de coisas relativas fundamentalmente da vontade política dos governan-
a segurança noBrasil, e isso deixa muito claro que o teso
objetivo - aí abro aspas - é "combater com vigor" os O programa de governo do Presidente Lula so-
operadores do atacado de tráfico de armas e drogas, bre segurança pública diz, em seu item 1.2, letra "e":

é uma tarefa prioritária de uma política de segurança
pública democrática.

Esclanôlço que, inicialmente, o nosso objetivo
era ouvir também o Secretário Nacional de Seguran
ça Publica, Dr. Luís Eduardó Soares, do Rio de Janei"
ro. Em diversas manifestações o Secretário, ao longo
do tempo, deixa daro que o tráfico de armas é muito
mais grave do que a própria questão do narcovarejo.
Na minha opinião, parece que essas duas questões
estão bastante associadas. Diria até que o narcotráfi
co eo narcovarejo são conseqüência/origem dotráfi
co de àrmas. Portanto, esses operadores do atacado
devem ser combatidos.

Qúal a prioridade do Ministério e da Secretaria
Nacional de Segurança Pública a respeito do assunto?

Creio que é fundamental avisar ao Ministro so
bre a importância do que S.Exa. chama de reconstitu
ição das instituições republicanas. A cada crise no
País, há anos, surge uma nova idéia sobre um projeto
de lei, sobreuma legislação.. É claro que alguns pon
tos devem ser mudados, mas sabemos que dS instru
mentos de ação do Estado já seriam suficientes para
combater a crímínalidade.

Lembro que no Rio de Janeiro - não sei se é do
conhecimento do Sr. Ministro - cinco Varas Criminais
foram fechadas por falta de trabalho, nos últimos dois
anos. Portanto, o problema certamente não é da le
gislaçâoexisfente.É·claro que mudanças devem ser
feitas.

Ao analisar o programa de Governo na área de
segurança pública, constatei que outra questão preci
sa ser melhor esclarecida.

Diz o projeto, ipsis litteris:

"O atual sistema dualizado de polícia,
com instituições de ciclo incompleto, está
esgotado e é ineficiente para coibir e inibir a
criminalidade. A partir desta convicção, o
Projeto de Segurança·Pública do Instituto da
Cidadania propõe a criação do Sistema Úni
co de Segurançapública..."

"Eis o que proponho e submeto ao de
bate público: que se abra por três meses,
com amparo jurídico pertinente, apoiado no
amadurecimento das questões técnicas em
todo o País, uma porta de saída para todos
os envolvidos no mundo do crime que dese
jam mudar de vida· e que não estejam con-
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denados. O contrato entre o programa naci
onal de anistia, que funcionaria de modo
análogo ao sistema de proteção à testemu
nha, e os candidatos à mudança de vida ga
rantiria nova identidade, emprego, educação
e exigiria monitorização permanente em es
cala nacional para que as trajetórias fossem
acompanhadas passo a passo, prevenindo
o retorno ao crime. Quem se dispusesse a
renunciar ao crime teria de pensar suas li
gações e práticas passadas, defrontando-se
com a verdade, contribuindo para o esclare
cimento dos casos nebulosos que se acu
mulam. Receberia em troca o perdão e as
condições necessárias para que a reconcili
ação com a sociedade se consumasse. Si
multaneamente - e isso é decisivo para que
se compreenda o sentido da proposta - es
taremos fechando cerco em torno dos crimi
nosos, revigorando o trabalho policial de in
vestigação."

Naquele momento, o Sr. Luiz Eduardo Soares,na
qualidade de Secretário de Segurança Pública do Esta
do do Rio de Janeiro, no Governo Garotinho, como su
gestão ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, de
fendia que se abrisse uma anistia para os criminosos
que estivessem condenados e que eles assumissem
um compromisso qualquer de que não voltariam ao cri
me - cumpririam determinadas tarefas.

Quero ouvir a opinião do Sr. Ministro a respeito
do assunto, porque - e agora o Sr. Luiz Eduardo Soa
res é o responsável pela política nacional de seguran
ça pública - temo que a sugestão feita há dois, três
anos venha a ser implementada de fato.

Sr. Presidente, teria outras observações a fazer,
mas, em respeito aos demais colegas, concluo minha
exposição.

O SR. DEPUTADO MAURíCIO QUINTELLA
LESSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

VExa. determinou um rito para esta audiência
pública. É preciso que se garanta a democratização
do debate. Solicito a V.Exa. que faça com que o tempo
de cinco minutos seja respeitado, para que todos pos
sam utilizar a palavra e fazer o seu questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Deputado, a Presidência teve certa to
lerância com o Deputado Eduardo Paes, porque
S.Exa. é o autor do requerimento.

Fiz um apelo no sentido de que não ultrapassem
o tempo, mas não posso cassar a palavra dos cole
gas. Não é do meu feitio agir dessa forma e nunca

será. O autor do requerimento tinha dez minutos para
fazer suas indagações e utilizou doze. S.Exa., ao inici
ar sua fala, disse que seria breve. O que VExa. quer
que eu faça? Que coloque uma catapulta aqui e a
pessoa desça para o subsolo? Não vou fazer isso.

Concedo a palavra ao próximo inscrito, Deputa
do Wagner Lago.

O SR. DEPUTADO WAGNER LAGO- Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, nobre Ministro, prome
to ser expedito, apesar da jurisprudência firmada pelo
colega. Cumprimento o ilustre Ministro Márcio Tho
maz Bastos por ter atendido ao chamamento dos re
presentantes do povo brasileiro e por ter aceitado o
desafio patriótico de participar de um governo que
está diante de um Estado literalmente desmontado.

As instituições nacionais praticamente desapa
receram. Os serviços do Estado sucumbiram nessa
onda que se estabeleceu de uns anos para cá, cha
mada neoliberalismo, em que há quem proponha até
privatização de penitenciárias.

Quero dizer a V. Exa. que a nossa esperança tal
vez seja do tamanho do desafio que está a enfrentar o
Governo. Vivemos em um país que tem a pior divisão
de renda do planeta, em que as crianças não estão na
escola em tempo integral, a educação não recebe o
tratamento que devia, a segurança pública está per
dendo espaço para a segurança privada. O Brasil, na
verdade, como diz V.Exa., precisa rever - aliás, re
construir; ou melhor, construir - suas instituições, por
que elas foram vilipendiadas.

VExa. nos traz esperança, quando trata de algu
mas medidas que o Governo está adotando, quando
diz que é imprescindível uma reforma - o termo é de
VExa. - radical do Poder Judiciário.

Há pouco tempo a Polícia Federal apreendeu
um milhão e meio de reais no escritório da Lunus,no
Maranhão. Foi impetrada liminar e os pacotes nunca
foram abertos. Agora, decidiram, de mérito, devolver
os pacotes lacrados, mesmo tendo os donos do di
nheiro dado oito versões para a sua origem e destino.
Isso também é crime organizado, Sr. Presidente.

Quero dizer também a V.Exa. que algumas inda
gações são indispensáveis, diante dessa guerra civil
que se instalou, sem tempo para terminar. Ninguém
está a salvo do crime organizado - nem VExa., que
teve assaltado o próprio carro. Há uma inquietação
nacional. É imperioso que essas medidas preconiza
das pelo Governo sejam adotadas.

Pergunto ao Sr. Ministro, primeiro, quais os crité
rios para a construção de penitenciárias? Seria nos
grandes centros ou longe deles? Qual a opinião de
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VExa. a respeito da descriminalização do tóxico? Se- um plano de segurança que não se efetivou. Fomos
ria, vamos dizer assim, um xeque-mate no crime or- ao Presidente Fernando Henrique e não adiantou. Sr.
ganizado? Presidente, integro o PFL, mas aqui não tenho parti-

Para concluir, manifesto a esperança de que do. Esseproblema está além da representação parti-
não só V.Exa., mas o Governo, o Congresso Nacional dária.
e todo o País colaborem nessa tarefa, que não é de Em primeiro lugar, pergunto a V.Exa. quais as
ninguém em particular, mas da Nação. Estamos ações emergenciais. Segundo, qual a opinião do re-
numa guerra civil. Portanto, temos de colaborar com a presentante do Ministério da Justiça sobre os projetos
ação legislativa, com a ação executiva e, repito, com a elaborados pela Comissão Mista que, no ano passa-
reforma radical do Poder Judiciário, que não tem res- do, debateu a questão durante sessenta dias - o De-
pondido aos anseios da sociedade. putado Luiz Eduardo Greenhalgh integrava a Comis-

O SR PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo são -, relatou doze projetos a respeito do Código de
Greenhalgh) - A Mesa vai alterar o sistema adotado, Processo Penal, da Lei de Execuções Penais, enfim,
avisando ao orador que já utilizou os três minutos a respeito das polícias, da corrupção? Todos os pro-
concedidos. jetos que aparecem nos jornais foram discutidos pela

Seguindo a ordem de inscrição, concedo a pala- Comissão Mista. Quero saber qual a posição do Mi-
vra à Deputada Laura Carneiro. nistério da Justiça sobre eles.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Sr. Presidente, o jornal de hoje é igualzinho ao
Presidente, nobres colegas, de antemão quero agra- de quatro anos atrás, não mudou nada. Falamos, fala-
decer ao Ministro por algumas considerações tecidas: mos e nada muda. Estou angustiada·mesmo.
criação daguarda penitenciária e criação de 5 mil car- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
gos. Comunico que acabei de fechar acordo com a Li- Greenhalgh) - V. Exa. está angustiada, mas peço que
derança para relatar a Medida Provisória nº 112, es- comprima essa angústia no prazo de três minutos.
pecialmente sobre a Polícia Federal - ela havia sido A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
relatada no ano passado. Setivéssemos votado a ma- Estava no Fórum do Rio e ouvi alguns advogados di-
téria, hoje VExa. teria um contingente de 5 mil ho- zerem que havia suspeita de atentado àquele Fórum.
mens - solução mais adequada no momento. Quero saber se é verdade, se houve al~luma movi-

Quero ainda parabenizar VExa. por utilizar os mentação, se o Presidentedo Tribunal chegou a con-
serviços dos soldados é cabos expurgados do Exérci- versar com V.Exa., ou senão passa de boato.
to brasileiro, que ficam sem ter o que fazer. Aliás, no O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
ano passado ocorreu esse fato e sugerimos ao Go- Greenhalgh) - Com a palavra o Deputado Ney Lopes.
verno Fernando Henrique Cardosoqua eles fossem O SR. DEPUTADO NEY LOPES- Sr. Presiden-
aproveitados. Infelizmente, isso não aconteceu. te, cumprimento o Ministro da Justiça, na condição de
V.Exa., em algum momento, deve ter visto alguns das- advogado de província .,..- aliás, a única coisa que deu
ses registros. certo na minha vida e me trouxe estabilidade.

Tenho duas preocupações. Hoje brincava com Sempre admireiVExa., Sr. Ministro. Acompa-
alguns amigos pela manhã, antes de V. Exa. chegar, nhei o seutrabalho no Fórum, na Ordem dos Advoga-
dizendo que todos os nomes que têm aparecido - dos etc. Ao se falar em insegurança, quero dizer que
Fernandinho Beira-Mar, Leonardo Dias Mendonça, para mim existe uma segurança: a presença de VExa.
Elias Maluco, coronel do Espírito Santo, Valdenor, no Ministério da Justiça. Em razão disso, faço duas
Marquezan - estão relacionados ao trabalho desen- considerações de ordem geral e abordo dois aspec-
volvido pela CPI do Narcotráfico. Primeira pergunta: tos absolutamente pontuais.
só existem esses? Não vamos mudar o disco? A primeira questão diz respeito ao custo do cri-

Ministro, VExa. não tem culpa, pois está assu- me. Sempre ouvimos dizer que o crime é decorrência
mindo o cargo agora. Essa é a angústia de quem ouve do neoliberalismo, do liberalismo, do capitalismo, da
falar há quatro anos que.a cidade do Rio de Janeiro pobreza. Considero essa afirmação um acinte aos po-
vai se transformar na Colômbia. Ontem mataram uma bres, na medida em que eles não são, pela sua condi-
criançade 14 anos no metrô do Rio de Janeiro. Nem ção econômica, agentes dE3 criminalidade.
de metrô se pode andar mais na cidade. Eu e outros Ao analisarmos as estatísticas do BIRD, por
Deputados ~ Moroni Torgan, Celso Russomanno - di- exemplo, vemos que os custos totais do crime no Bra-
zíamossempreque isso é uma loucura. Mencionaram sil são de 168 bilhões dólares -ou seja, 14% do PIB.
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Nos Estados Unidos, país desenvolvido, onde há dis
tribuição de renda, são de 1.7 trilhões de dólares 
quase 21 % do PIB americano.

Então, parece que a questão não é só de ordem
econômica. É claro que influi, mas se fôssemos buscar
razões ideológicas de sectarismo religioso encontraría
mos também muito foco de violência. O problema tem
de ser combatido com muita serenidade e equilíbrio, em
relação a esse aspecto do custo do crime.

No Brasil, de 2000 para cá, a segurança pública
realmente passou a ser um problema do Estado bra
sileiro - não é mais apenas dos Estados e Municípios.
VExa. comprovou isso com a exposição que fez do
planejamento.

Em razão de ser problema do Estado brasileiro,
quero tomar dois artigos da Constituição do Brasil e
pedir sugestões a VExa. sobre a sua aplicação. O pri
meiro é o art. 144, § 7º, da Constituição, que atribui à
lei a disciplina da organização e do funcionamento de
órgãos de segurança pública, de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades.

Ontem um professor italiano expôs aos Deputa
dos que na Itália há órgão específico para o combate
ao crime organizado. Então, teríamos dois tipos de
crime, aliás catalogados pelo Prof. Sérgio Adorno, da
USP. Seriam eles os crimes conexos - disputa entre
quadrilhas pelo monopólio do tráfico - e as graves vi
olações de direitos humanos, execuções, massacres
e grupos de extermínio. Não seria o caso de ações es
pecíficas do Estado brasileiro, especializando a re
pressão, o combate e a prevenção nesses dois seto
res, sem prejuízo de outros? Até porque a Constitui
ção brasileira dá apoio a isso, no art. 144, § 7º.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero trazer
um fato quepode surpreender alguns. Um dos exem
plos mais edificantes, mais positivos no combate à
criminal idade não é Nova Iorque, mas a Colômbia.
Sei disso por conta da minha militância como Presi
dente do Parlamento Latino-Americano. Vem se de
senvolvendo na Colômbia, de dois ou três anos para
cá, eficiente combate à criminalidade - não à crimina
!idade de guerrilha -, sobretudo em Bogotá. O total de
mortes violentas, por exemplo, foi reduzido em 51%,
de 1994 para cá. A Organização Mundial de Saúde
está premiando Bogotá como modelo de política pú
blica de combate à violência.

Na verdade, o que a Colômbia está fazendo
nada mais é do que a aplicação também de um dispo
sitivo constitucional que temos, que diz que a segu
rança pública é responsabilidade de todos e não ape
nas do Governo. É o caso da municipalização da se
gurança pública e, para ser mais específico, da polícia

comunitária. Seriam ações que coordenariam a pre
venção e a repressão, desde que coordenadas por
uma lei que pode ser federal, sem prejuízo de os Esta
dos legislarem em caráter suplementar, porque a
Constituição assim o permite. Com certeza, a partir
de exemplos altamente positivos, como esse de Bo
gotá, teríamos resultados concretos, desde que hou
vesse uma ação que partisse do Governo Federal.

As duas questões pontuais que deixo registra
das são: primeiro, a criação de dois órgãos, a princí
pio, sem prejuízo de outros, com responsabilidades
específicas em âmbito nacional, para combater o cri
me organizado, que seria a disputa entre quadrilhas e
as violações de direitos humanos, a exemplo do que a
Itália vem fazendo; segundo, uma política aberta de
estímulo à polícia comunitária - seria a municipaliza
ção da segurança. Nova Iorque teve a Tolerância
Zero, que também foi positiva, mas Bogotá, cidade
onde já morreram em atentado três Presidentes e
dois Ministros de Estado, desenvolveu um trabalho
muito bom de combate à criminalidade. Deve haver
mobilização do povo, já que a própria Constituição do
Brasil, como citei, estabelece que a segurança é tam
bém responsabilidade comunitária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Concedo a palavra ao Deputado
Asdrubal Bentes, último inscrito para este bloco.

Informo aos Srs. Deputados e ao Ministro Már
cio Thomaz Bastos que esta reunião está sendo
transmitidapela GloboNewspara todo o Brasil, direta
mente do Plenário da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

O SR. DEPUTADO DIMAS RAMALHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. V. Exa. está
seguindo a lista de inscrição da Comissão de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organizado ou a
da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Acabamos fazendo uma lista única,
pela ordem das pessoas que foram inscritas. Já ouvi
mos, por exemplo, a Deputada Laura Carneiro, que
integra a Comissão de Segurança Pública. Deputado
Dimas Ramalho, é uma lista única por ordem cronoló
gica rigorosamente aferida pela nossa Secretaria.

Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes.
O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES - Sr.

Ministro, a presença de VExa. é a esperança de que
teremos ações efetivas do Ministério da Justiça.
VExa. já demonstrou a sua competência e a sua efi-
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ciência na nossa querida Ordem dos Advogados do
Brasil. Certamente, contará com o apoio da nossa
classe para ajudá-lo na difícil missão de comandar o
Ministério da Justiça.

Vou ser breve e me ater às declarações do Mi
nistro Nilson Naves, do Superior Tribunal de Justiça.
Depois do atentado e da morte de dois juízes - um,
em Vitória, no Espírito Santo; outro, em São Paulo-,
ele afirma que vivemos um momento excepcional e
por isso há necessidade de medidas excepcionais.
Também concordo. Na realidade, não estamos mais
vendo o cidadão preso atrás das grades de sua casa,
mas os próprios Poderes: Judiciário, Legislativo, Exe
cutivo. Acabamos de ter noticiada morte desses dois
juízes. Vez por outra somos informados da morte de
Prefeitos e de Deputados.

Na rninha terra, no longínquo Pará, no interior
do sul dó meu Estado, num Município denominado
Rio Maria, um juiz, na semana passada, julgou-se im
pedido em um determinado processo, declarando tex
tuaImentereceio de perder a vida, Ora, quando che
gamos a esse ponto, creio que é afalência do Estado
de Direito. Estamos nesta Casa discutindo e discutin"
do~ Querb~. preliminarmente, dizer a VExa. que não
culpo o atual Governo por este estado de coisas; são
ertos que vêm se acumulando ao longo de décadas e
atê de séculos e que estão estourando nos dias de
hoje, mas não podemos nos omitir em solucioná-los.

E~tão,Sr. Ministro, todos os capltulos da Consti
tuição ~ofrerão reform~s. Esta Constituição já.é uma
colcha de retalhos. Pergunto a V.Exa.: por que não
partimos para uma nova Constituição, a fim de que
possamos discutir com maior profundidade esses te
mas eadot~r, no momento, medidas emergenciais
para asituação excepcional que vivemos?

E)(i~tetn c1áusulaspétreas quenão podem ser
modificadas por uma simples emenda constitucional.
Creio que a discussão tem de ser muito mais profun
da. Paliativos. não vão resolver a situação, num país
continental corno o nosso, onde assentamento para a
reforma agráriaserve para plantio de maconha e tráfi
co de drogas, onde reservas indígenas estão acober
tando máfias internacionais.

Sr. Ministro, .é necessário. que haja realmente,
da parte do Governo, decisão mais forte, mais eficaz
e rnaisddra, para que possamos restabelecer o Esta
do de Direto, que, no meu entender, já não existe - vi
vemos ho.Rio de Janeiro um guerrilha urbana, vive
mos no campo a guerrilha rural. Afinal de contas, que
remosqué a paz yolte ao campo e à cidade. Com cer
teza, conseguiremos atingir esse objetivo com o tra
ba�ho desta Casa, do Executivo e do Judiciário.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Tenho a honra de devolver a palavra
ao Ministro da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos,
para suas respostas às indagações feitas pelos Srs.
Deputados.

O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, eminente Deputado
Eduardo Paes, em primeiro lugar, quero dizer que o
Dr. Luiz·Eduardo Soares, Secretário Nacional de Se
gurança Pública, não se encontra presente porque
está no Espírito Santo participando do trabalho de
gestão integrada de segurança, que já vínhamos fac
zendo no Estado.

Em relação ao Rio de Janeiro, tomamos uma
série de medidas, inclusive algumas ações de inteli
gência que estão sendo feitas pelo Exército e pela in
teligência da Polícia Federal, de mapeamento da situ
ação. Além disso, foi constituído um grupo de gestão
integrada, composto pelo diretor da Polícia Federal,
pelo superintendente da Polícia Federal, pelo secre
tário e por autoridades do Rio de Janeiro, que estão
trabalhando conjuntamente nessa luta.

Os 40 milhões foram uma oferta que fizemos ao
Governo. É só da. Secretaria de Segurança Pública,
não é do Fundo Penitenciário.

Quanto às armas, acredito que esse tráfico seja
realmente uma das situa.ções mais sérias. Inclusive,
em termos de dinheiro, é °que representa a segunda
verba. Primeiro vem o tráfico de drogas; em seguida,
o tráfico de armas.

Tomamos medidas emergenciais no Rio de Ja
neiro, como a de pôr o Exército na rua - manifesta
mente inadequada, mas que foi tomada para salvar o
Carnaval.Depois, o Exército.foi retirado, mas não de
sativado. Estão aquartelados no Rio de Janeiro 1.500
homens, preparados para a eventualidade de nova in
tervenção do Exército. Eles continuam participando
dos trabalhosde inteligência e de solução dos proble
masque vãosurgindonessa situação emergencial de
segurança que o Rio de Janeiro vive.

A questão do Judiciário do Rio de Janeiro é im
portante e voupedirurTI minuto para respondê-Ia.

O Judiciário do Rio de Janeiro realmente foi sub
metido a um trabalho financiado pelo BID de moderni
zação e investimento em gestão, informática e treina
mento de pessoal. Vou fazer uma comparação: no Tri
bunal de Justiça de São Paulo, que tem a mesma
massa crítica, aproximadamente, uma revisão crimi
nal- o Presidente sabe diSso e também muitos advo
gados de São Paulo qüe aqui estão -leva dois anos e
meio paraser distribuída; no Rio de Janeiro edistribu-
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ída na mesma semana. Foi resultado desse trabalho,
que não foi feito pelo Ministério da Justiça, mas pelo
Ministério do Planejamento, por um grupo de advoga
dos e economistas - um dos quais, o Dr. Sérgio Rena
ult, vai ser nomeado secretário nacional de moderni
zação da Justiça, do Ministério da Justiça, e já está
trabalhando nisso.

Unificação das polícias.
O sistema único de segurança, como dizia o Pre

sidente Fernando Henrique, é um processo. Efetiva
mente, não se pode, por decreto, chegar e dizer:
"Estão unidas as Polícias Civil e Militar:' É preciso unifi
car processos, procedimentos, cadastros, formas de
comportamento, sistemas de boletins de ocorrência,
permitir à Polícia Militar fazer termos circunstanciados,
para depois, no final desse processo, fazer a unifica
ção efetiva. É um trabalho que estamos realizando.

A corrupção nas instituições brasileiras é um
problema sério e não pode ser ignorado. A Polícia Fe
deral está cortando-o na carne. Os Srs. Deputados
devem ter ficado sabendo que há duas semanas fo
ram presos em flagrante 22 agentes da Polícia Fede
ral. É um trabalho forte que está sendo feito. Preten
demos, sem nenhuma figura de retórica, transformar
a Polícia Federal num FBI brasileiro. Para isso é preci
so combater a corrupção. O diretor-geral da Polícia
Federal, o eminente Delegado Paulo Lacerda, está fa
zendo isso, talvez com um pouco de dor, mas com
muita eficácia e efetividade.

Quanto ao problema da segurança privada, ain
da não temos solução para ele. É muito sério e está
afeto ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal.
Estamos estudando a questão para não tomar uma
decisão precipitada, mas já existe um grupo traba
lhando nisso. Já tivemos reuniões inclusive com os vi
gilantes e estamos procurando uma solução que não
seja precipitada, mas duradoura.

Em relação ao aumento de penas, sempre te
nho dito que não gosto dessa idéia. Acho que o nosso
problema não é mexer no marco normativo, funda
mentalmente, e sim no marco institucional. Temos de
reconstruir os instrumentos e as ferramentas que o
Estado tem para atuar sobre a realidade, senão va
mos perder a luta contra o crime organizado. Espera
mos ganhá-Ia, e vamos ganhá-Ia.

Finalmente, acredito que tenha sido acadêmica
a afirmação do Secretário Luiz Eduardo Soares,
quando cogita sobre uma anistia. Ele não está aqui
para se manifestar a respeito do assunto, mas acredi
to que isso faz parte do pensamento liberal brasileiro
e de todos aqueles que se dedicam à criminologia e
ao estudo do crime: existem certos presos, certos

condenados que não deviam estar na cadeia. Aquele
dado de que 80% das questões criminais na Inglater
ra são resolvidas por penas alternativas é sério - no
Brasil, apenas 7%.

Efetivamente, no País, muitos presos não deve
riam estar na cadeia, mas há muitos que deveriam es
tar num regime mais duro. O Dr. Walter Maierovitch,
um dia destes, citou um jurista italiano que diz que o
criminoso pesado prefere estar com dinheiro dentro
da cadeia a estar fora, sem dinheiro.

Efetivamente, para cortar a cabeça, a ligação
entre o criminoso e a sua organização criminosa, en
tendemos que neste momento é importante uma alte
ração normativa. Por isso fizemos essa emenda aglu
tinativa, criando um regime disciplinar diferenciado.

Agradeço ao eminente Deputado Wagner Lago
as palavras de estímulo. Quero dizer-lhe que a res
ponsabilidade de combater a criminalidade é deste
Governo, sim. Não estamos querendo jogar a culpa
no Governo Fernando Henrique ou nos Governos an
teriores. A responsabilidade é nossa. Nós a assumi
mos e começamos a trabalhar nela desde o primeiro
dia. Batalhamos pela reconstrução institucional des
de o primeiro dia. Enquanto não tivermos uma Polícia
Federal equipada, um sistema penitenciário racionali
zado e um Poder Judiciário rápido, não vamos ganhar
a luta. Temos de ganhá-Ia. É claro que nada impede a
tomada de medidas emergenciais. Elas foram toma
das no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, antes dessa
tragédia. Estamos tomando medidas emergenciais
em Rondônia, em Mato Grosso e em São Paulo.

A nossa idéia em relação à segurança, no con
tato com os Governos Estaduais, é de parceria, de in
duzimento, de auxílio à criação final do sistema único
de segurança - é a nossa ambição, é o nosso sonho.

Critérios para construção de cadeias.
Vamos construir, num determinado período de

tempo, cinco penitenciárias federais. Pretendemos
construi-Ias em vários lugares. Já temos uma peniten
ciária num Estado, que vamos federalizar. Não vamos
precisar construir, apenas reformar e aprimorar os
sistemas de segurança. Vamos construi-Ias em vários
Estados. Acredito que em Mato Grosso do Sul vamos
construir uma; no Espírito Santo, outra. Alguns Gover
nadores querem a construção, outros detestam a
idéia de que se construa uma prisão de segurança
máxima. Essa novela que se estabeleceu a respeito
do prisioneiro que saiu do Rio de Janeiro e que nin
guém sabe para onde vai - as pessoas ficam deses
peradas com a idéia de que ele vá para o seu Estado
ou para a sua cidade - é uma clara demonstração da
dificuldade desse trabalho.
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Em relação à descriminalização da droga, pelo nia. Os Estados de São Paulo e Santa Catarina têm
que entendi, é quanto ao comércio e não ao uso - experiência razoável, e vamos inaugurar um desses
quanto a este último, parece ser pacífico entre todos centros integrados no Acre.
os doutrinadores que deve haver. O Governador Paulo Souto esteve comigo esta

Essa idéia tem surgido ultimamente como cogi- semana e levou todo o material que temos elaborado
tação. A psicanalista Maria Rita Kehl escreveu a esse sobre Centros Integrados de Cidadania que pretende
respeito, assim como o advogado Arnaldo Malheiros. instalar em umadas regiões mais pesadas, maisdes-
Seria algo semelhante à Lei Seca dos Estados Uni- providas de recurso e onde os índices de criminalida-
dos. Mas, durante a vigência dessa lei nos Estados de são mais altos. Esses centros são extremamente
Unidos, o crime aumentou assustadoramente. Quan- importantes para levar o Estado onde ele não chega.
do acabou a Lei Seca, as coisas voltaram ao nível Eles incluem Ministério Público, serviços sociais e
normal. Será que é possível fazer isso com as dro- emissão de documentos. Tal iniciativa tem funcionado
gas? Não tenho resposta para isso. Essa questão e muito bem em alguns lugares, dentro daquela linha
deve ser pensada continentalmente. Não teria ne- de prevenção do crime, não de repressão e do com-
nhum sentido o Brasil baixar uma medida provisória bate.
que descriminar a droga no País, porque aí seríamos Ao Deputado e colega Asdrubal Bentes, quero
invadidos pelo tráfico e pelo crime organizado de toda dizer que vivemos uma situação que não sei se cha-
a América Latina. maria de excepcional, agravada talvez pe~o fato de o

Acredito que se poderia, como medida prelimi- crime organizado sentir uma atitude firme e estar ten-
nar, conversar com outros governos, como o da Co- tando intimidar o Poder Judiciário e as autoridades
lômbia, por exemplo - não sobre descriminação do governamentais. Imagino que não seja o caso de ne-
tráfico, que nunca foi cogitado pelo Governo, não faz nhuma das medidas emergenciais previstas na Cons-
parte das nossas perspectivas, das nossas políticas. tituição neste momento. É claro que temos de traba-
Temos procurado estreitar os laços principalmente Ihar o lado social, mas temos de levar em conta que o
dos serviços de inteligência com os governos vizi- Brasil não distribui renda há 30 anos e não cresce há
nhos, aqueles afetados pelo problema das drogas. 20 anos, o que possibilita uma massa e um exército

Tivemos uma reunião de trabalho com o Presi- marginal de criminalidade terrível.
dente Uribe e o seu Ministério aqui no Brasil. Está Lembro-me de uma frase do Deputado Fernan-
marcada reunião para o fim do mês de abril nas cida- do Gabeira em um debate sobre movimentos femini-
des de Letícia e Tabatinga, onde vamos nos reunir
com a Ministrada Defesa e o Chefe da Polícia da Co- nos nos anos 70 e 80. S.Exa. disse: "Não se pode es-

perar 40 anos para ter um orgasmo". Nós também
lômbia para aperfeiçoar os nossos entendimentos e

não podemos esperar 40 anos para acabar com o cri
melhorar um pouco a troca de informações inclusive
com informações do SIVAM. me organizadO no Brasil. Devemos combater agora,

com os instrumentos legais de que dispomos, com al
Responderei aos questionamento feitos pela

gumas modificações que reconheço necessárias.
Deputada Laura Carneiro, assim que S.Exa. retornar.

Agradeço aoDeputado Ney lopes as referênci- Peço perdão pela repetição, mas o fundamental
as. Tambem sou um advogado da província de São para o Brasil é a construção de instrumentos instituci-
Paulo que se encontra encantado em estar no Con- onais republicanos.
gresso Nacional. Realmente, o custo do crime é altís- Muito obrigado.
simo. Essa relação causal pobreza/crime não existe. O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES - Sr.
A pobreza pode ser no máximo um fator, mas nunca Presidente, uma indagação ficou sem resposta e gos-
uma causa de crime. As favelas do Rio não são co-au- taria· de ouvir o nobre Ministro sobre a possibilidade
toras e cúmplices do crime. Ao contrário, as pessoas de uma nova Assembléia Nacional Constituinte, uma
que moram lá são reféns do crime. É preciso ter bem vez que a Constituição será reformada em todos os
clara essa distinção que V.Exa. fez. Capítulos.

A polícia comunitária é um caminho, é uma solu- O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS
ção quedemos procurado estimular e implantar. Já - Agradeço a V.Exa. Realmente me esqueci de res-
participei de reuniões com alguns Prefeitos sobre ponder a essa questão. Uma Constituinte é um acon-
guardas municipais. Existem outras alternativas que tecimento inaugural na vida de um povo, mas, hones-
têm sido experimentadas com sucesso em outros lu- tamente, Deputado, não vejo relação direta entre se
gares, como o chamado Centro Integrado de Cidada- fazer uma nova Constituição e o combate ao crime or-
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ganizado. Precisamos lutar contra o crime organizado
dentro da especialização a que se referiu o Deputado
Ney Lopes. Já criamos dentro da Polícia Federal um
Departamento de Crime Organizado, e estamos pres
tes a criar o COAF, órgão responsável pela coordena
ção de ações voltadas ao combate à lavagem de di
nheiro.

Temos de tornar mais eficientes as instituições
já existentes, torná-Ias mais adequadas ao combate
ao crime organizado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Esta audiência pública está sendo
transmitida ao vivo pela TV Câmara, pela TV Senado
e pelaGlobonews, com os sinais oferecidos pela TV
Câmara.

Vamos ao segundo bloco de perguntas. Estão
inscritos os Deputados Paulo Pimenta, Marcelo Ortiz,
Inaldo Leitão, Celso Russomanno e Dimas Ramalho.

Com a palavra o Deputado Paulo Pimenta para
suas considerações.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Bom
dia. É com satisfação que destaco o brilhantismo e a
clareza do pronunciamento do Sr. Ministro.

A partir da Constituição de 1988, praticamente
todas as áreas foram objeto de reestruturação no
País, desde a sua organização até a definição de pa
péis e financiamento.

Por exemplo, foram reestruturadas as áreas de
saúde, de assistência social, de educação, os conse
lhos municipais e estaduais, as competências dos
Municípios e dos Estados e assim por diante. No en
tanto, na área da segurança observa-se exatamente
o contrário. Deveríamos, então, constituir um sistema
nacional de segurança. Creio que a idéia seja seme
lhante a de um sistema único de segurança em que
possam ser definidos papéis, formas de financiamen
to, competências. Deveria ser feita uma revisão que
envolvesse todos os atores desse processo - a legis
lação, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o siste
ma penitenciário, as polícias.

Talvez, ilustre Ministro, fosse o caso de, neste
momento de mudanças no País, pautar uma reforma
geral e global em todo o sistema e produzir novo mo
delo de segurança, capaz de dar conta da nova reali
dade e da complexidade do crime organizado.

Registro o meu apoio à idéia de se constituir um
espaço próprio, um órgão específico que centralizas
se todas as políticas de combate ao crime organiza
do.

Por fim, cito um exemplo de como é complexa,
ampla e importante a discussão dessa questão. Fui

Deputado Estadual e Vice-Prefeito de Santa Maria,
no Rio Grande do Sul. Há um convênio da Prefeitura
com a Superintendência Penitenciária do Estado que
permite o trabalho de 65 apenados na Prefeitura. Fui
também Secretário de Finanças no Município e, num
belo dia, visitava uma frente de trabalho da Prefeitura,
quando chegou um rapaz para conversar comigo:
"Vice-Prefeito, quero falar com o senhor. Vai terminar
minha pena. E, se terminar minha pena, caio fora do
convênio. Se cair fora do convênio, perco o emprego.
Onde vou arrumar um emprego? Então queria falar
com o senhor para ver o seguinte: se eu fizer alguma
coisinha leve, nada muito grave e voltar, vocês me co
locam no convênio novamente?"

Então, Sr. Ministro, veja a que ponto chegamos.
O detento termina de cumprir a pena. Para ter uma
oportunidade, mesmo para trabalhar para a Prefeitu
ra, teria de fazer um concurso. Não existe um meca
nismo capaz de fazer essa transição, o que faz o indi
víduo ter um raciocínio como esse.

Portanto, devemos pensar com sensibilidade,
grandeza e clareza na gama de políticas públicas ne
cessárias para nos trazer paz, segurança e tranqüili
dade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Muito obrigado, Deputado Paulo Pi
menta.

Passo a palavra ao Deputado Marcelo Ortiz.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Sr. Pre

sidente da Comissão de Constituição e Justiça, Sr.
Presidente da Comissão de Segurança, Sr. Ministro
Márcio Thomaz Bastos, em primeiro lugar, cumpri
mento VExa., Sr. Ministro, por aceitar esse desafio.
Sinto-me até um pouco responsável pela decisão de
VExa. porque, em dado momento, conversamos so
bre o assunto, e cheguei a dizer que a suacapacida
de, a sua competência e o seu dinamismo o obriga
vam a assumir esse cargo, pois o País precisava de
V Exa. Sinto-me satisfeito por V Exa. o ter aceito.

Faço uma rápida observação. Ouvimos vários
colegas Deputados, inclusive a colega que disse que,
há quatro anos, lia nos jornais a mesma notícia. Preci
samos ter um pouco de paciência porque há apenas
85 dias a responsabilidade está nas mãos de V.Exa.

Há muito a ser feito, principalmente no que se
refere ao problema da execução penal e do excesso
nas penitenciárias. Citarei a Penitenciária do Putim,
localizada na cidade vizinha de Guaratinguetá. A ci
dadezinha era pacata, não se esperava a prática de
determinados crimes, mas eles passaram a ocorrer.
Apesar disso, não houve alteração no número de poli-
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ciais que cuidam da cidade, continua o mesmo. Todos
os processos de execução criminal foram para a Vara
da cidade de Guaratinguetá, que tinha 300 execuções
e passou a ter 3.300 de um dia para outro. Obviamen
te, prazos estão vencendo, há gente presa que não
deveria mais estar, as pessoas não conseguiram a
soltura, a progressão de regime não ocorreu. O de
tento tem direito a um atendimento, não pode ficar
preso se o prazo terminou.

VExa. afirma que o preso dá umsàlto na pro
gressão do regime, o que, ria minha opinião, é o que
de pior pode acontecer. Se há a progressão de um re~

gime prisional, ela deve ser obedecida, a fim de que
seja féita a recuperação do detento. Mas se ele não
passar por todas as fases, como vamos chegar a
esse ponto? É algo que parece pequeno, mas é de
grande importância.

Devemos educar as crianças, os seus pais, dar
maior incentivo ao Fome Zero, para não continuarmos
a gerarpessoas que praticam crime.

SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenha/gh) - Conclua,Deputado.

O SR. OEPUTADO MARCELO ORTIZ - Há muito
tempo ouvimos .falar de. crimes iguais a esses. Quantos
júízese delegados dé Polícia já foram mortos? Ora, não
se pódeatribuir agora à fafta de.procedimento o que
ocorreu em São Paulo e no Espírito Santo.

Sr. Ministro, este Deputado, novato na Câmara
dos Deputados, tem a confiança de que VExa, com
sua competência, combaterá o crime organizado.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Muito obrigado, Deputado Marcelo
Ortiz.

Com a palavra o Deputado Inaldo Leitão para
suas considerações.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, cumprimento a Mesa, especialmente o Sr.
Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, que me
rece nossa confiança não só por ser advogado, mas
também pelo conceito que goza no País.

Pergunto diretamente, uma vez que não é pos
sível fazer qualquer abordagem sobre temas tão am
pios como segurança e justiça.

Considerando que o Governo Luiz Inácio Lula
da Silva elevou o superávit primário de 3,75% para
4,25%, elevou os juros a níveis proibitivos e está reti
rando do mercado 68 bilhões de reais para pagar ju
ros aos bancos internacionais, com que recursos o
Ministério da Justiça espera contar para fazer essa re
volução que V.Exa. pretende no Ministério da Justiça?

Sr. Ministro, temos, desde o ano 2000, o Plano
Nacional de Segurança Pública, elaborado pelo Go
verno anterior e efetivado em muitos aspectos, até
porque as instituições não ficaram paralisadas duran
te quatro nem oito anos. VExa. começa agora a ela
borar um novo plano de segurança pública, a percor
rer os mesmos caminhos que se percorreu pelos
Estados, em parceria com os Governos Estaduais.
Nesse plano estão previstas várias medidas, inclusive
normativas, que estão tramitando e já tramitaram na
Câmara dos Deputados e, particularmente, nesta Co
missão.É oCaso do Projeto de Lei nº 5.073, que alte
ra dispositivos da Lei de Execução Penal e foi rejeita
do na Comissão de Segurança Pública, à exceção
dos votos do Deputado Moroni Torgane de mais dois
Parlamentares, com. manifestação contrária dos parti
dos que hoje são da base do Governo.

Gostaria de saber de V.Exa. se esse projeto já é
consensual nas bancadas que formam a base de sus
tentação política do Governo. Diga-sede passagem,
essa rejeição ocorreu em agosto de 2002. Portanto,
não faz muito tempo.

Terceira pergunta: por que VExa. extinguiu o
serviço 0800 do Ministério da Justiça?

Quarta pergunta: que balanço, em termos con
cretos, excluídos os planos e as intenções, o Ministé
rio da Justiça faz desses 90 dias de atuação?

V.Exa. anunciou que retomará a reforma do Ju
diciário, mas não integralmente, com base na PEC
que tramita no Senado Federal e que, durante mais
de dez anos, tramitou no Congresso Nacional. Aliás,
trata-se de uma proposta de emenda à.Constituição
de autoria do Deputado Hélio Bicudo, exaustivamente
discutida em uma Comissão Especial, na Câmara
dos Deputados, no Senado Federal e que hoje está
com quase 300 emendas na Cornissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania doSenado Federal.

A perguntá é: a nova reforma do Judiciário, anun
ciada por V.Exa.• nos jornais, tem por base a PEC, que
já está no Senado, do Deputado Hélio Bicudo ou é uma
nova idéia que VExa. apresenta ao Brasil?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Com â palavra o Deputado Celso Rus
somanno.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO
Sr. Ministro, fiquei. muito feliz em ouvi-lo e por perce
ber a sensatez de V.Exa. em relação à segurança pú
blica.

Quero fazer algumas considerações a respeito
de algumas questões não abórdadas por V.Exa.
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Primeiro, sobre a regulamentação da Lei do
Abate. Há uma situação complicadíssima na CPI do
Narcotráfico. Acompanhamos vários depoimentos de
pilotos que voavam no garimpo e, quando este aca
bou, passaram a voar e praticar o tráfico de drogas,
recebendo, em média, 15 mil reais por vôo.

Os mais de trinta pilotos ouvidos foram unâni
mes ao dizer que, nodia em que o abate fosse regula
mentado, não decolariam com uma aeronave com
400, 500 ou 600 quilos de cocaína. O perfil do piloto,
Sr. Ministro, não é como o do narcotraficante violento,
que anda armado, dá tiros e mata pessoas. Ele parti
cipa do tráfico de drogas única e exclusivamente com
o transporte, porque vê naquilo uma forma de ganhar
dinheiro, já que começou a passar fome depois que o
garimpo acabou. Esses pilotos conhecem profunda
mente a Amazônia.

A Aeronáutica nos mostrou fitas gravadas em
que os pilotos tiram a calças e mostram as nádegas
para os pilotos de aviões da Força Aérea por saberem
que estes não podem fazer absolutamente nada.

Ora, se a grande quantidade de drogas chega
ao Brasil por aviões, por que não se regulamenta a
Lei do Abate?

A segunda pergunta, Sr. Ministro, diz respeito à
carceragem. V.Exa. se referiu, com muita proprieda
de, à relação entre o carcereiro e o preso. Estamos
nos esquecendo de apenar, também com severidade,
os carcereiros que trabalham nas penitenciárias onde
entram e saem celulares.

Sabemos muito bem que não são as famílias
nem os advogados que os levam. Li em uma revista
que a esposa de um preso, em São Paulo, chegou a
ficar nua para ser revistada, pois queriam saber se ela
transportava alguma coisa. A reportagem feita pela
revista é muito dura. Não é esse o caminho. Se ape
narmos com severidade, até com exoneração, aque
les que utilizam essa prática, com certeza o número
de problemas diminuirá sensivelmente.

Fico horrorizado ao ver presídios com detecto
res de celulares. Estamos invertendo o caminho, ao
deixar de apenar aquele que toma conta do preso
para colocar mecanismos eletrônicos, a fim de que o
preso não fale ao telefone e não faça - como bem dis
se V.Exa. - da sua cela um escritório.

A Polícia tem de ser prestigiada e isso não acon
tece no nosso País. Faço parte da imprensa e vejo
que a Polícia só é mostrada quando erra; seus gran
des acertos são pouco divulgados.

Fiz um curso na Highway Patrol, na Califórnia, e
seu diretor me dizia, na década de 70: "Nós aqui pres-

----- -- --------

tigiamos nosso policial, começando por seu uniforme,
que é impecável, para que ele fique em condições de
igualdade com aquele que está abordando na rua e
não se sinta diminuído diante daquele que tem pre
sença, carro e patrimônio". Falta prestígio para nossa
Polícia.

Sr. Ministro, o Governo Lula deve ter em mente
uma questão muito séria e importante: o planejamen
to familiar. Ando pela periferia de São Paulo gravando
reportagens e ouço mães dizerem: "Por favor, Depu
tado, preciso fazer uma laqueadura". Mas quando
elas me pedem isso, Sr. Ministro, já estão no quarto
ou quinto filho sem pai. Essa criança, amanhã, será
um delinqüente. Como podemos falar de segurança
pública hoje sem planejar o futuro do País amanhã?

Sr. Ministro, são essas as questões que formulo
a V.Exa. Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Di
mas Ramalho, o último inscrito deste bloco. A seguir,
devolverei a palavra ao Sr. Ministro da Justiça. Lem
bro aos colegas desta Comissão que a TV Band
News também está transmitindo nossa reunião dire
tamente para todo Brasil.

O SR. DEPUTADO DIMAS RAMALHO - Srs.
Presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação e da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Sr. Ministro Márcio
Thomaz Bastos, em primeiro lugar, cumprimento
VExa., Sr. Ministro, pela coragem de assumir a ques
tão da segurança pública e entendê-Ia na sua totali
dade.

Sr. Ministro, constato que o Estado brasileiro
está se organiza para combater o crime organizado.
Essa é uma triste realidade. V. Exa. está apenas há
dois meses no cargo, mas a constatação é de que o
Estado se organiza para combater um crime que é or
ganizado.

Não há articulação entre os organismos que
combatem o crime organizado. Cada polícia tem uma
estatística; cada órgão tem uma informação, ummé
todo de combate, uma maneira de encarar a questão
- não há uniformidade.

Quando se fala em narcotráfico, em combate ao
crime organizado, fala-se em subir as favelas, ocupar
os morros. Na realidade, Sr. Ministro, quem financia o
narcotráfico, o crime organizado não mora no morro,
nas favelas.

Se fizermos um levantamento entre o fato crimi
noso, a investigação, o inquérito, a denúncia, a con
denação e a execução da pena, ficaremos assusta-

------------------ -----------------~-
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dos. Entre o fato criminoso e o efetivo cumprimento da não há milagre; não há solução mágica. A solução é o
pena, muitos crimes se perdem, o que deixa claro que trabalho desde o começo, é o trabalho minucioso, é o
há grande sentimento de impunidade no nosso País. trabalho de preparar as instituições e de usá-Ias, por-

É alarmante, Sr. Presidente, o que acontece nas que elas já existem.
penitenciárias e nas cadeias públicas. Estatísticas de- O Deputado Celso Russomanno disse que de-
monstram - participei de várias CPls no Estado de vemos ter orgulho das nossas polícias. Concordo com
São Paulo - que presos fogem a todo instante, muitas S.Exa. Devemos mesmo, haja vista todas as carênci-
vezes pela porta da frente dos presídios. Não há con- as, a falta de estrutura, a falta de material. Na semana
trole de bloqueio de celular; medidas mínimas não passada, os telefones da Polícia Federal ele São Pau-
são tomadas. lo estavam em via de serem cortados. O serviço de

Pergunto a V.Exa.: há algum plano emergencial, monitoramento estava em via de perder as informa-
uma vez que a situação é urgente? É evidente que ções. De fato, temos de celebrar a bravura e a luta das
morrem pessoas todos os dias, mas o caso do juiz de Polícias do Brasil.
Presidente Prudente e do juiz do Espírito Santo, as- As perspectivas de ressocialização são extre-
sim como o do procurador que investigava o escânda- mamente importantes. Não dizem respeito especifi-
lo da mandioca no Brasil e do promotor assassinado camente ao crime organizado. O que disse o eminen-
em Belo Horizonte são crimes alarmantes. Há algum te Deputado Marcelo Ortiz, e eu também já havia
tipo de força-tarefa que reúna Receita Federal, Recei- mencionado, éuma realidade. A Lei de Execução Pe-
ta Estadual, Polícia Federal, Polícias Estaduais, Mi- nal brasileira não é cumprida. Ela fica no plano da fic-
nistério Público e Poder Judiciário para combater efe- ção, no plano do anseio que não se materializa, por-
tivamente o crime organizado? Na Itália, por exemplo, que aquele sistema engenhoso que diz respeito não
houve o combate à máfia, que custou a vida de muitos só a penas alternativas, mas também a progressão,
juízes, como Giovanni Falcone. não funciona no Brasil por causa da falta de fiscaliza-

Como fazer para controlar a questão das empre- ção e da falta de presídios adequadospara fazer isso.
sas de segurança, inclusive clandestinas, que sem Então, o preso sai da cadeia e vai direto para a rua,
dúvida são um problema para a segurança do nosso para a chamada prisão domiciliar - que não é fiscali-
País? zada, ele fica em absoluta liberdade -, ou recebe uma

O S.R. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo sobrepena na cadeia, no regime fechado. Ele fica lá
dentro se contaminando, se submetendo a humilha-

Greenhalgh) - Muito Obrigado, Sr. Deputado Dimas ções, se pervertendo, de modo que, quando sair para
Ramalho. a rua, será mais bandido - se é que entrou bandido.

Com satisfação, devolvo a palavra ao Sr. Minis- O Deputado Marcelo Ortiz, meu amigo de tantas
tro da Justiça. horas, deu-me esse mal conselho para que eu aceitas-

O SR. MINiSTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS se o Ministério da Justiça. Quero dizer a S.Exa. que o
- Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, quero dizer Governo do Presidente Lula não está fazendo a mes-
ao eminente Deputado Paulo Pimenta que, na Consti- ma coisa que os outros Governos fizeram. Entramos
tuição de 1988, a segurança não teve efetivamente o com a consciência de que o problema dasegurança ti-
espaço que tiveram outros setores da vida brasileira. nha de ser enfrentado. A partir do primeiro dia, e até
Acredito que isso se deva ao fato de que estávamos antes dele, já o estávamos enfrentando com as medi-
saindo de um regime autoritário, ditatorial, e que por das de que dispomos, reestruturando e reconstruindo
isso havia, por parte dos Constituintes, o conceito de as instituições, os instrumentos, as ferramentas que
que segurança era segurança nacional. Segurança precisamos para combater o crime organizado.
era coisa para rico; segurança era uma forma burgue- O Plano de Segurança do Presidente Fernando
sa de dominação. Henrique Cardoso, mencionado pelo eminente Depu-

Então, concordo com V.Exa. no sentido de que atado Inaldo Leitão, foi um conjunto de medidas sem
segurança não teve um espaço importante na Consti- organização, sem articulação, e, pior do que isso, veio
tuição. Por outro lado, não acredito que seja necessá- num momento em que o Governo reagia quase que
rio mudar a Carta Magna. Acho que com leis ordinári- "propagandisticamente" - com todo respeito. Lembro
as, que devem ser elaboradas - e vou repetir isso aquele episódio do ônibus 174, no Rio de Janeiro. Ele
pela décimavez -,e a mudança dos instrumentos do não pode ser comparado ao nosso plano. O nosso
Estado,. venceremos o crime organizado. Não o ven - plano é articulado; prevê uma série de medidas que
ceremos de outra maneira. Não há tiro de canhão; se entrosam umas nas outras. Sabemos que ele não
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é perfeito, que terá de ser modificado de acordo com a
realidade, mas não é uma ladainha de medidas justa
postas sem lógica e articulação tal como era o plano
apresentado pelo Governo Fernando Henrique - com
todo o respeito. O plano tem questões meritórias im
portantes, deu motivo e razão a alguns projetos legis
lativos. Algumas coisas foram feitas. Mas não era um
plano. Não era um conjunto orgânico e articulado de
medidas capazes de enfrentar o crime organizado.

Essa, então, é a diferença entre o plano de se
gurança do Governo Fernando Henrique, feito nos úl
timos anos do seu Governo, e o nosso, que pretende
instalar uma nova visão de segurança no Brasil,
abrangente, sem contudo querer inventar a roda. Par
timos das circunstâncias concretas, da experiência
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
e da Comissão de Combate ao Crime Organizado,
das experiências que temos no Brasil. Temos essa
responsabilidade. Não abrimos mão dela. Temos de
assumi-Ia, cumpri-Ia integralmente.

O Governador Geraldo Alckmin, com quem me
reuni na semana passada para discutir alguns aspec
tos desse projeto que apresentamos, destacou um
ponto que faz sentido - e o Deputado Marcelo Ortiz
se referiu a isso. A grande queixa dos presos é que
eles já cumpriram a pena e ainda não saíram da cade
ia. Aqueles presos de pequena pena ficaram lá dentro
e estão submetidos ao pior contágio que existe. Às
vezes, não são criminosos, mas se tornam bandidos
porque ficam mais tempo na cadeia, o que os fazem
revoltados.

Precisamos fazer uma autocrítica geral. Assim
como sabemos que o nosso plano não é perfeito, que
os advogados têm larga parcela de responsabilidade,
também é preciso analisar o papel dos juízes e do Mi
nistério Público. Afinal de contas, a lei exige que se
faça o controle material da legalidade das penas 
material, repito. Não o controle formal. Refiro-me ao
controle de ir a cadeia e ver em que condições a pena
está sendo cumprida. Isso é uma ficção, nunca se fez
isso no Brasil.

Os Deputados que estão aqui têm larga expe
riência. O Deputado Luiz Antonio Fleury foi Promotor
de Justiça, Governador do Estado de São Paulo e Se
cretário de Segurança Pública. O controle da legalida
de material das penas nunca foi fiscalizado no Brasil.
O sujeito é condenado e pronto. É como a norma pe
nai, que tem o preceito e a sanção. Gostamos de es
tudar o preceito, de fazer a doutrina do preceito, os
conceitos do preceito. Quanto à sanção, jogamos o
sujeito dentro da cadeia e o deixamos lá. Não sabe
mos quais são as condições em que se encontra; se

sofre violência, se tem um escritório para comandar o
crime organizado. Só agora se abordam essas ques
tões.

Precisamos fiscalizar. Vamos fazer isso por
meio do departamento penitenciário. As prisões fede
rais que vamos construir serão modelo de respeito
aos direitos humanos e de dureza no tratamento dos
presos.

Por tudo isso, ousamos propor essa emenda
aglutinativa a ser apreciada pelo Congresso Nacio
nal, a fim de endurecer com aqueles que precisam e
aliviar aqueles que têm direitos. Os juízes, no entanto,
têm de cumprir seu papel, assim como o Ministério
Público. A fiscalização do cumprimento da pena não
pode ser apenas formal. Temos de fazer o controle
material de legalidade. Isso está escrito no texto da
lei, faz parte da Constituição, e é o que tem de ser fei
to, sob pena de não termos possibilidade nem de re
cuperar aqueles que podem ser recuperados nem de
punir os que precisam ser punidos. Afinal de contas,
se sabemos que o prisioneiro faz da cadeia um escri
tório para comandar o crime, para comandar torturas,
se utiliza celulares, se corrompe todos os carcereiros
e guardas do presídio, o que está faltando para que se
aborte esse procedimento? Fiscalização é incumbên
cia do Ministério Público e do Poder Judiciário.

A Deputada Laura Carneiro nos dá de novo o
prazer da sua presença. Praticamente já respondi a
alguns dos pontos aventados por S.Exa. em sua bri
lhante argüição. Os bandidos se repetem, mas exis
tem outros. Temos hoje a terrível crise da segurança
nas cadeias.

Não mencionarei os nomes, mas há muitos Go
vernadores que me procuram e pedem que sejam re
tirados determinados presos de seus Estados porque
eles corrompem, degradam e ameaçam o sistema
penitenciário. Estamos construindo e reformando pe
nitenciárias agora. Também não temos guardas de
presídio.

As questões são intrincadas, uma envolve a ou
tra. O projeto de segurança do Governo Fernando
Henrique Cardoso não tratou dessas questões, ape
sar de ter tomado medidas isoladas e de ter realizado
muitas ações meritórias.

Estamos examinando os projetos da Comissão
de Segurança no Ministério da Justiça da maneira
mais célere possível. É preciso reflexão, não é possí
vel agir do dia para noite. Todos os projetos encon
tram-se na assessoria do Ministério da Justiça, no
Serviço de Acompanhamento Legislativo.

~ --~~~ ~ ~-~--- ~ ~.~---_. ---~~---~ ~.~~~-- ~.~--~---
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Quanto ao atentado ao foro do Rio, o Presidente mado. Assim, por causa de erros bobos, perde-se
do Tribunal me disse que receberam ameaças de que 70% do tempo do processo.
haveria um atentado no local. A Polícia Federal estava Na reforma do Judiciário, é fundamental esse
presente e tomou todas as providências possíveis, se- trabalho, que nem depende de mudança de lei. Tra-
guindo aquele sistema integrado de afastar o perigo. ta-se de um trabalho de aplicação de métodos de

DeputadoCelso Russomanno, a Lei do Abate é gestão dentro das varas criminais e dos tribunais, trei-
importante e já foi votada. Falta regulamentação. namento de pessoal, investimento em informática,
Existem circunstâncias internacionais. O Presidente cuidado com os erros. Enfim, deve ser realizado um
me determinou que a estudasse, que fizesse a regu- trabalho que vise o encurtamento do percurso do pro-
lamentação e levasse ásua apreciação imediatamen- cesso penal.
te. Estamos fazendo isso e, em breve, teremos uma Isso pode ser feito com grande facilidade, e para
solução para a Lei do Abate. isso existe, nos organismos internacionais, dinheiro

A punição para os agentes penitenciários cor- disponível. Existe dinheiro até a fundo perdido para
ruptos.é uma luta efetiva. Acho que deve haver puni-
çãoduraerápida. É preciso usar, emrelação aos pro- que isso seja feito. O Banco Mundial e o BID estão

dispostos a fazê-lo. O BID financiou, no ano passado,
cessos administrativos, os instrumentos que se usam o Ministério do Planejamento, o Tribunal Federal do
em relação ao crime organizado, inclusive verificando

Rio de Janeiro e da Bahiacom bons resultados.os si~ais exteriores de riqueza e fazendo o monitora-
mento telefônico. Se não forem reduzidos os níveis a Deputado Jairo Carneiro, especialista na maté-
limites toleréf(veis, ficará muito difícil a luta. Estou de ria, não considero que o projeto de emenda constitu-
acordo comisso. cional no Senado, mesmo que aprovado integralmen-

Sobre o prestígio, eu já falei. A questão do pla- te, vá resolver o problema doPoder Judiciário no Bra-
nejamento familiar hoje é realmente urna unanimida- si!. Ele não tem nada mais a ver com a sua origem,
de. Não tenho mais element()s para falar a esse res- que era o projeto do Deputado Hélio Bicudo, nem com
peito nestemomento, mas acredito que seja uma me- o relatado pela Deputada Zulaiê Cobra. Acabou por
didairnportante de forma geral para.o· Brasil, apesar se tornar uma série de medidas desarticuladas. Se fo-
da resistência·que muitos temos feito a esse tipo de rem aprovadas, não resolveremos a questão.
atitude. O problema do Judiciário no Brasil se resolve

Deputado Dimas Ramalho, de fato, um Estado com racionalização, gestão, investimento em informá-
que ainda.se organiza luta contra o crime organizado. tica e em pessoal e, na minha opinião, com um contro-
Enquanto não tivermos instrumentos eficazes, as le externodo Poder Judiciário. Essa é uma guerra an-
nossas dificuldades serão maiores. Estamos traba- tiga. Eu era Presidente da OAB durante a Constituinte
Ihando duro, forte e firme para a construção desses e fizemos um projeto de Conselho Nacional de Justi-
elementos. ça, mas acabamos perdendo, depois de.ele ter pas-

A articulação é fundamental, por isso pensamos sado por todas as Subcomissões, na Comissão de
no sistema único de segurança no Brasil, em que os Sistematização.
processos, os termos circunstanciados, os boletins Continuo achando que deveríamos ter tido uma
de ocorrência, os serviços de inteligência sejam arti- forma de controle externo, não para invadiraindepen-
culados não apenas em cada Estado, mas também dência do juiz, não para atacar a sua jurisdição ou
em todo o Brasil. Isso é fácil, é barato e não é difícil de tentar coarctar a sua liberdade, mas para controlar a
se conseguir rapidamente. execução orçamentária e financeira e fiscalizar o

A distância entre o fato e a execução penal tam- cumprimento dos deveres funcionais. Bastava isso
bém é outra coisa que tem de ser debitada ao Poder para que tivéssemos um PoderJudiciário mais rápido,
Judiciário. Fizemos há algum tempo, em uma das mais perto do povo e mais barato.
campanhas do Presidente Lula, uma medição socio-
métrica.de alguns processos. É comum, em um pro- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
cessocriminéll de homicídio, que é um crime grave, ~~~e~~:i~~~ - Muito obrigado, Ministro Márcio Tho-
haver ojulgamento de júri, que leva dez anos. Com a
medição que fizemos, sete anos são desperdiçados e O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Peço a
só três são úteis. Como são desperdiçados? A au- palavra pela ordem, Sr. Presidente.
diência.nãose realiza porque faltou um ofício; a re- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
constituição é anulada porque o advogado não foi inti- Greenhalgh) - V. Exa. tem a palavra.



o SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - O balan
ço das ações concretas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Espere um momento, Deputado Inaldo
Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Cobro
respostas às minhas perguntas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - O Sr. Ministro respondeu a todas as
perguntas formuladas por V.Exa.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Estou
cobrando uma resposta apenas.

O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS
- Qual é a pergunta, Excelência?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Sim, qual é a pergunta?

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Pergun
tei - e está registrado, não estou criando a pergunta
agora - qual é o balanço que V.Exa. faz, em termos
concretos, dos noventa dias de atuação à frente do
Ministério da Justiça.

O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS
- Faço um balanço extremamente positivo.

Modéstia à parte, foi montada uma equipe bri
lhante, à exceção do titular do Ministério. O Secretário
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O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Registro lor, são meritórias, mas não são medidas que se
que as perguntas que formulei infelizmente não foram constituam num plano, num programa. Vieram sim-
respondidas pelo Sr. Ministro, a não ser a relativa ao plesmente como resposta àquela crise do ônibus 174,
plano nacional de segurança pública. As demais fica- no Rio de Janeiro. Aquele conjunto de medidas não
ram sem resposta. se pode comparar o plano de segurança do Governo

Sr. Presidente, vamos ter direito à réplica? Sei Lula, feito no Instituto de Cidadania, plano orgânico
que o tempo é curto, mas fica muito difícil fazer um de- que contempla ações, projetos, programas; que visa
bate em que temos de exercitar o dom de Enéas -fa- induzir os Estados a efetivamente adotarem práticas
lar em três minutos sobre um tema tão abrangente -, sadias de segurança, sem invadir, sem intervir na sua
e ficamos sem poder fazer o contraponto às manifes- autonomia, de modo que se tenha um sistema único
tações do Sr. Ministro. de segurança.

O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS Quanto ao Projeto nº 5.073, o PT o rejeitou por-
_ Peço perdão ao Deputado. Realmente me confundi. que a redação original não contemplava a problemáti-
Tentei condensar as respostas e acabei esquecendo ca do crime organizado e principalmente porque, na-
de questões importantes. quele momento, não previa a criação de medidas ca-

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO _ Obriga- pazes de pôr na rua os criminosos que não são peri-
do, Sr. Ministro. gosos.

O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS A extinção do serviço 0800 foi feita porque hou-
_ O Governo Lula está fazendo um superávit primário ve um problema de não-prestação de contas, um pro-
pesado. Isso não significa que a sua política econômi- blema administrativo, burocrático. Não podíamos
ca seja a mesma do Governo anterior. Simplesmente mantê-lo. Contudo, o serviço 0800 já está sendo re-
o Governo não é irresponsável a ponto de fazer uma posto. A extinção ocorreu devido a problemas com a
política que acabasse por levar o dólar a cinco reais e empresa que prestava o serviço.
retirar daqui todos os investimentos. Creio que já tenha respondido ao questiona-

o nosso Governo tem compromisso com trans- mento em relação à PEC de autoria do Dr. Hélio Bicu-

formações; tem compromisso forte com o social e do.
com as pessoas mais vulneráveis da sociedade. O
nosso projeto, o projeto do Presidente, é a construção
no Brasil de uma democracia de massas, em que a
maioria tenha acesso aos bens fundamentais da vida.

Contudo, o que é necessário para tanto? Como
diz o Presidente, é como se estivéssemos - em metá
fora, mal comparando - dentro de um navio, seguindo
a direção errada. Sabemos que aquela direção é erra
da e precisamos mudá-Ia, mas não podemos dar um
cavalo-de-pau porque aconteceria um desastre. Esse
é o sentido da nossa luta e da luta do nosso Governo.

Não seguimos simplesmente os ditames de uma
política. Sabemos que é preciso investir no social. Te
mos consciência de que há trinta anos não se distribui
renda no Brasil. Basta olhar as estatísticas para verificar
isso. Há vinte anos o País não cresce. Sabemos que o
País precisa crescer e distribuir renda.

É claro que não vamos fazer nem estamos fa
zendo nenhuma loucura. Por isso se sente a confian
ça internacional no País. O partido tem compromissos
a cumprir com a população que lhe deu um claro
mandato de mudança.

Já me pronunciei aqui, Deputado Inaldo Leitão,
sobre o plano do Governo anterior. São medidas de
sarticuladas - com todo o respeito. Algumas têm va-

~~~. --~-------~-------_... -------~~----- ._----~----
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de Direito Econômico está fazendo um trabalho muito
bom. S.Sa. pegou a Secretaria, como eu disse, com
30% dos processos prescritos e os está atualizando.
Na Secretaria Nacional de Segurança Pública está o
Dr. Luiz Eduardo de Mello Soares, autoridade reco
nhecida em matéria de segurança. S.Sa. está colo
cando o plano de segurança em funcionamento. Já
esteve em dez Estados, já conferenciou com dezoito
Governadores, tem reuniões agendadas para abril
com os Secretários de Segurança de todo o Brasil e
de todas as regiões. Na Secretaria-Geral de Justiça
há uma promotora, a Dra. Claudia Chagas, que está
fazendo um trabalho sério em relação à prostituição
infantil, à exploração sexual e à violência contra o me
nor. No começo, ela se ressentiu pela dificuldade de
articulação, porque havia muitas medidas, muita gen
te trabalhando no mesmo sentido e muitas ações su
perpostas. Estamos tentando racionalizar essas ativi
dades.

O Presidente da República mostrou a sua deter
minação nesse reino de escassez em que estamos
obrigados a administrar o País e assinou duas medi
das provisórias. Em uma delas, aumenta em 70% o
efetivo da Polícia Federal e, na outra, cria quinhentos
cargos de guarda penitenciário federal.

Por outro lado, estamos com o projeto executivo
prontopara construir a primeira penitenciária de se
gurança máxima. Varnos federalizar por esses dias 
isso já está acertado com o Governador - uma peni
tenciária e vamos torná-Ia de segurança máxima em
trinta dias. Estamos atuando e mostrando para o cri
me organizado, que é o foco, que estamos dispostos
a enfrentá-lo.

A emergência do Rio de Janeiro foi acudida de
todas as maneiras disponíveis. Pusemos o Exército
na rua, tiramos aquele prisioneiro de lá, montamos
um serviço illtegrado de gestão pública. No Espírito
Santo, montamos igualmente urna gestão integrada
de segurança. publica. Em Rondônia, estamos fazen
do a mesma coisa, O Dr. Paulo Lacerda esteve lá, jun
to com meu Chefe de Gabinete, fizeram um diagnósti
co da situação e ja estamos trabalhando. No Mato
Grosso, fizemos o mesmo.Nos Estados de Minas Ge
rais e de São Paulo, estamos trabalhando em estreita
parceria com os Governadores. O Governador Aécio
Neves lançou ontem um programa de segurança em
parceria com o Ministério da Justiça. Estamos financi
ando parte substancial de toda essa empreitada, uma
vez que o programa se. baseia em grande parte no
nosso programa de segurança.

O balanço que faço em relação a esses noventa
dias de Ministério da Justiça é de muito trabalho.

Entrei esperando uma coisa, aconteceu outra. No co
meço, eu pensava em concentrar o trabalho na refor
ma do Judiciário - não consegui. Mas já criamos a
Secretária de Reforma do Judiciário. Estamos levan
tando todas as questões, buscando os financiamen
tos que nos foram oferecidos pelo Banco Mundial,
pelo BID, pela UNESCO, pela Fundação Fard, inclusi
ve para fazer uma grande pesquisa e dar o diagnósti
co para saber quais são os pontos que realmente es
trangulam o Poder Judiciário no Brasil.

Com toda a modéstia, o balanço do nosso traba
lho é positivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Muito bem, colegas, com essas res
postas, demos vazão a um quarto dos inscritos. O De
putado Dimas Ramalho foi o décimo inscrito. Daqui
por diante, estão inscritos mais trinta Deputados da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
da Comissão de Segurança Pública para fazer per
guntas ao Ministro da Justiça.

Peço encarecidamente aos Deputados que as
interpelações não sejam repetitivas, para que possa
mos ampliar, digamos assim, o alcance desta audiên
cia pública e obter do Ministro Márcio Thomaz Bastos
a melhor eficiência, a fim de obtermos visão das prio
ridades do Ministério da Justiça sobre a questão da
segurança pública.

Estávamos fazendo blocos de cinco. Vamos
agora fazer blocos de dez. Talvez dessa forma possa
mos acelerar um pouco mais os trabalhos. Estão ins
critos neste bloco a Deputada Sandra Rosado, os De
putados Antonio Carlos Magalhães Neto, Paulo Ru
bem Santiago, Wilson Santos, João Campos, Regi
naldo Germano, Mendonça Prado, Moroni Torgan,
Presidente da Comissão de Segurança Pública da
Câmara dos Deputados, João Fontes e José Divino.

Como faltam apenas quinze minutos para as
13h, peço aos Deputados que cumpram o prazo con
cedido para fazer suas interpelações. Não queremos
prejudicar ninguém, mas dar oportunidade a todos os
Deputados inscritos de participar do debate.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTÔNIO FLEURV
FILHO - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTÔNIO FLEURV
FILHO -Sr. Presidente, embora respeite a decisão de
V.Exa. , pediria que fosse mantido o bloco de cinco
Deputados. Dessa forma, o Sr. Ministro Márcio Tho
maz Bastos poderá responder de forma objetiva,
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como está fazendo, sobre o problema que mais aflige
a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Deputado Luiz Fleury, aceito sua su
gestão. Vamos em frente.

Tem a palavra a Deputada SandraRosado.
A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou respeitar os
três minutos.

Sr. Ministro, há uma focalização maior e até de
forma lógica na busca de soluções para os problemas
do narcotráfico, do crime organizado em Estados
como o Rio de Janeiro e São Paulo. Os outros Esta
dos brasileiros também vivem essa verdadeira tragé
dia que é o narcotráfico, o crime organizado e a vio
lência urbana.

Sugiro a VExa. que agilize as ações, principal
mente no Nordeste brasileiro, Região de onde sou ori
unda, e que sejam instaladas delegacias e ampliadas
as Superintendências da Polícia Federal nos demais
Estados brasileiros. Além disso, sugiro que sejam ins
ta.lados presídios federais em Estados para servir as
regiões brasileiras com mais eficiência.

Sr. Ministro, chamo a atenção de VExa. para a
Polícia Comunitária do meu Estado. Graças a Deus
fui a autora, quando Deputada Estadual, do pedido de
criação dessa Polícia, que continua com uma avalia
ção muito positiva. A Polícia Comunitária já é uma re
alidade. Ela oferece mais segurança e conta com o
envolvimento da sociedade, o que é muito importante
para a solução dos problemas.

Por fim, gostaria de parabenizar VExa. por sua
afirmativa de que agora a responsabilidade é do Go
verno atual. Não se pode prender exclusivamente à
questão de que o Governo passado fez isso ou aquilo,
ou deixou de fazer. A responsabilidade é nossa, do
Presidente Lula e de V.Exa., Sr Ministro.

Desejo a vitória contra o crime organizado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Muito obrigado, Deputada Sandra Ro
sado.

Muitos colegas das Comissões pediram-me que
lesse a lista dos inscritos. Estão inscritos: o Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto, que é o próximo a ter
a palavra, os Deputados Paulo Rubem Santiago, Wil
son Santos, João Campos, Reginaldo Germano,
Mendonça Prado, Moroni Torgan, João Fontes, José
Divino, Maurício Quintella Lessa, Ricardo. Barros,
João Paulo, Wasny de Roure, José Eduardo Martins
Cardoso, Perpétuo Almeida, Antonio Carlos Bíscaia,
Coronel Alves, Lincon Portela, Carlos Sampaio, Alceu

Collares, Vilmar Rocha, Bosco Costa, Luiz Antonio
Fleury Filho, Ricardo Fiúza, João Alfredo, José Ro
berto Arruda e José Mentor.

A lista está encerrada. Peço a compreensão de
VExas.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Eu
acho que houve um engano. Pedi ao Deputado Moro
ni Torgan que colocasse o meu nome muito antes do
Deputado Biscaia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Submeto a questão de VExa. à Secre
taria da Mesa.

Tem a palavra o Deputado Antônio Carlos Ma
galhães Neto.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, Sr. Ministro,
inicialmente cumprimento VExa. pela resposta afir
mativa ao convite desta Comissão e porque VExa.,
em momento algum, se furtou ao debate do problema
da violência e da segurança pública.

Reconheço também a preocupação demonstra
da por V.Exa. de acompanhar de perto os últimos fa
tos que deixaram a sociedade brasileira plenamente
estarrecida, o que não deixa de evidenciar a presença
do Poder Público.

Ao ouvir atentamente as palavras de VExa., re
corro à citação feita no início da sua explanação, em
que VExa., com muita sabedoria, afirmou que preci
samos reconstruir as instituições republicanas - as
polícias, o Poder Judiciário e as instituições prisiona
is. V Exa. falou da necessidade de realizar o processo
de integração entre as unidades federativas. Na mi
nha ótica, a solução está na integração, cooperação e
parceria entre os diversos entes do Poder Público.

Preso, portanto, à afirmação feita por VExa. e
de acordo com as ponderações do Deputado Dimas
Ramalho, pergunto: qual ação concreta o Ministério
da Justiça pode apresentar no que tange à articula
ção entre os serviços de inteligência das diversas po
lícias?

Refiro-me à questão da inteligência e da inte
gração entre as Polícias Federal, Estaduais, Civil e
Militar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Muito obrigado, Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto.

Passo a palavra ao Deputado Paulo Rubem
Santiago, o próximo inscrito.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-

~~~ -~~---~----~----------~---~------
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dos, Exmo. Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos, a
Medida Provisória nº 112, editada dia 21 deste
mês, anunciou a criação de 500 cargos de Delega
do de Polícia Federal, 500 cargos de Perito Crimi
nal Federal, 1.100 cargos de Agente de Polícia Fe
deral, 600 cargos de Escrivão de Polícia Federal e
300 de Papiloscopista da Policia Federal.

Antes da referida medida, o Decreto nº 4.175,
de 27 de março do ano passado, estabeleceu limites
para0 provimento de cargos públicos efetivos no âm
bito dos órgãos e entidades do Poder Executivo. No
seu art. 1º, § 3º,admitiua nomeação de candidatos
aprovados, classificados e não convocados, até o li
mite de 50% a mais do quantitativo original de vagas.

Assim, se V.Exa. me permite, sugiro, em função
do qUe admite aMedida Provisória nº 112, anomea
ção dos concursados claSSificados que ainda têm o
amparo do período de validade do concurso, assim
comO dispôs odecreto ao qual mereferi. Trata-se de
pleito justo, que permitiria ao Ministério, desde já, ga
nhar tempo, considerando o prazo para realização de
concursos.

Sr. Ministro, já discutimos com o Deputado Mo
roni Torgao, na Comissão de Segurança, todos os as
pectos do crime organizado: o narcotráfico, o roubo
de cargas, o tráfico de armas, os crimes fiscais, tribu
tários, financeiros, previdenciários, a evasão de divi
sas, a corrupção e a improbidade.

Concordo plenamente quando VExa. se refere à
reestruturação das instituições do Estado e, ao mesmo
tempo, à necessária reformulação da legislação.

Proponho que, dentro dos diferentes aspectos
da atuação do crilTle organizado - na Comissão de
Segurança, o entem:limento também é que a causa fi
nal ou a razão precípua daatuação do crime organi
zado é a acumulação financeira, a compensação eco
nômica "-, especificamente na área fiscal e tributária,
o Poder Executivo convoque o Legislativo, a Câmara
dos Députados e o Senado, para retomar a discussão
sobre criminalidade tributária. É absolutamente ina
ceitável a máquina pública, especialmente a dos
Estados e aFederal, i mp6r substancial encargo de re
cursos às ca.rreiras típicas de Estado da estrutura tri
butária -auditores fazendários,. agentes de fiscaliza
ção -:- e, em seguida, eliminar a noção de criminalida
detributárià,. conforme ocorreu na legislatura passa
da com a extinção da punibilidade fiscal.

TTmosa responsabilidade de separar a evasão
fiscal lícita, dentro do planejamento tributário, do cri
me tributário, que representa forma de atuação do cri
me orgânizado.

De acordo com aquilo que V.Exa. muito bem ci
tou e com a preocupação declarada várias vezes nes
ta Comissão de Segurança por parte de membros do
Governo Federal e do Legislativo, quanto ao combate
ao crime organizado, em nome da ética fiscal, não po
demos tratar de maneira desrespeitosa a máquina de
arrecadação fazendária, cujos agentes muitas vezes
se especializam na categoria da inteligência tributá
ria, em âmbito estadual e federal,e, em seguida, sen
tem-se frustrados com as sucessivas negociações
que não separam o joio do trigo, no que diz respeito
crime fiscal e tributário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Muito obrigado.

Passo a palavra ao Deputado Wilson Santos
para suas considerações.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Minis
tro Márcio Thomaz Bastos, inicialmente, sou Deputa
do do PSDB e parabenizo VExa. pela saúde e dina
mismo que contagiam todos os brasileiros que so
nham com posturas firmes no combate ao crime orga
nizado.

Todos os dias, os brasileiros assistem às entre
vistas de VExa., em qualquer canal de televisão, em
virtude dos últimos acontecimentos. V Exa. tem dado
extraordinária demonstração de interesse ao respon
der às demandas da sua Pasta:

Conheci V.Exa. em 1984, em Cuiabá, quando
VExa. foi àquele Município proferir palestras na condi
ção de Presidente da OAB em âmbito nacional, junta
mente com o saudoso Silva Freire. Naquela oportunida
de, eu presidia o Centro Acadêmico deDireito da Uni
versidade Federal. É um prazer imenso revê-lo com o
entusiasmo de um garoto entre 20 e 30 anos de idade.

Apresento três perguntas objetivas, Sr. Ministro.
Primeira: qual será a ação do Governo na faixa de
fronteira? Meu Estado tem71 oquilômetros de frontei
ra com a Bolívia. Enquanto as drogas oriundas da
coca dominam o mundo, é preciso determinar ações
concretas. No sábado anterior, o Governador Blairo
Maggi esteve em Cárceres e em Porto Esperidião
com o objetivo de implantar o Batalhão de Fronteira
BFRON. É fundamental o Ministério dar respaldo ao
primeiro batalhão de fronteira instituído no Estado do
Mato Grosso. Toneladas de cocaína entram pela fron
teira de Mato Grosso todos os meses. Trata-se de um
trabalho importantíssimo. Não discuto a presença das
Forças Armadas na região; assunto constitucional,
mas o Governo precisadar efetiva resposta à questão
das fronteiras.
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A segunda pergunta: V.Exa. acredita no controle
externo do Poder Judiciário, formado por colegiado de
onze membros, entre eles seis Ministros dos Superio
res Tribunais ou Desembargadores?

Terceira e última pergunta: onze Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e cinco Ministros do Su
premo Tribunal Federal têm filhos advogando naquela
Corte. No total, são 525 processos, dados atuais, pa
trocinadas por filhos de Ministros do STJ ou do STF.
Ex-Ministros das duas Cortes também defendem 529
ações, segundo levantamento do jornal Folha de
S.Paulo, veiculado nos dias 2 e 9 de março.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh)- Passo a palavra ao Deputado João
Campos.

O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, Sr. Presidente da Comissão de Segurança PÚ
blica, Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos, cumprimen
to VExa. pelo seu comparecimento a esta Comissão.

Compartilho com o Deputado Ney Lopes a afir
mação de que a segurança de que dispomos está vin
culada à presença de V Exa. no Ministério da Justiça.

VExa. é muito preparado, não apenas na parte
acadêmica, mas é um homem de larga experiência,
especialmente na área da advocacia criminal. Domi
na assuntos de conhecimento próprio, o que nos dá
muita segurança. Além do mais, VExa. está atento a
todas as questões relativas à segurança pública, sem
discriminar os operadores do direito e da segurança.

Indagaria sobre a questão dos recursos, mas
ela já foi apresentada pelo Deputado Inaldo Leitão e
respondida por V.Exa. Há outra, que um colega abor
dou quando V.Exa. se referiu a situações e medidas
excepcionais, relativa ao último episódio ocorrido no
Rio de Janeiro, situação mais de guerrilha urbana do
que de criminalidade propriamente dita.

O questionamento seguinte refere-se às políci
as. No sistema de proteção da sociedade, a que
V.Exa. se referiu, existem as polícias, o Judiciário e,
por fim, o sistema prisional. O primeiro escudo de pro
teção da sociedade são as polícias, por questões ide
ológicas e culturais.

Ao longo das últimas duas décadas, a mídia
transmitiu à sociedade, por meio de campanha institu
cional, o enfraquecimento das polícias. Elas foram
sempre situadas numa posição de suspeita, de des
confiança, quando deveria ser feito o inverso: resgatar
a credibilidade e transmitir que a polícia é o primeiro
instrumento de proteção e de defesa da sociedade.

Muitos fatos contribuíram para o amadureci
mento das opiniões da sociedade e do Governo. Hoje
caminhamos para o ponto de equilíbrio.

Fico feliz ao ouvirV.Exa. dizer que há disposição
de implementar um plano nacional de segurança, arti
culado, com determinação e inteligência. Não pode
mos continuar agindo sob coerção emocional;
mata-se o Prefeito Celso Daniel e adotamos algumas
medidas contra a violência supostamente em âmbito
nacional.

A segurança pública exige efetivamente ações
articuladas, inteligentes, determinadas, nos Executi
vos Municipais, Estaduais e Federal e, ao mesmo
tempo, nos Poderes Legislativo e Judiciário.

Observei que as entrevistas concedidas por
V.Exa. nos transmitem segurança. A reconstrução
das instituições, especialmente as de segurançapú
blica, para enfrentamento da violência, depende de
alguns ajustes, do arcabouço jurídico e, necessaria
mente, de dinheiro. VExa. já abordou a questão, mas
desejo dar a ela outro enfoque. Para qualificar policia
is, construir penitenciárias federais ou não, obter re
cursos tecnológicos e humanos, precisamos de di
nheiro. Nesse sentido, indago: qual é a posição de
V.Exa. com relação à verba carimbada para seguran
ça pública? O atual fundo de segurança não dispõe
de tal financiamento. O dinheiro só vai para o Estado
atendendo às conveniências partidárias e eleitorei
ras, não contempla política de segurança séria para o
Brasil.

No que se refere ao Estado de Goiás, o Gover
nador Marconi Perillo esteve reunido com VExa., sal
vo engano, em data recente, e falou sobre a situação
de presos da Operação Diamante e Carga Pesada.
Não há estabelecimentos com condições físicas de
custódia. O assunto foi levado ao Ministério para que
fosse encaminhada determinada solução. Não se tra
ta de degeneração dos que cuidam do sistema, mas
de ausência física para garantir a custódia.

São apenas duas questões. No mais, parabeni
zo V.Exa. pela exposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Obrigado, Deputado João Campos.

Com a palavra o Deputado ReginaldoGermano.
O SR. DEPUTADO REGINAlDO GERMANO 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Peço licença, Deputado. V.Exa. é o pri
meiro inscrito do próximo bloco. Contei errado.

O SR. DEPUTADO REGINAlDO GERMANO -
O.k.



Em relação à criminalidade financeira e à tribu
tária, também estou de acordo com V.Exa. Devemos
combatê-Ias sem trégua; não· podemos amolecer.
Não existe, no Brasil, a cultura de punir a criminalida
de tributária. As pessoas absolvem tal tipo de crime
nas suas consciências, ninguém os considera muito
graves. Mudar a idéia existente é fundamental na luta
contra a criminalidade tributária.

Há aqueles que não emitem recibo e sonegam
com facilidade em decorrência de questões culturais
e não legais. Precisamos modificar tal mentalidade, a
exemplo do que já foi feito em outras áreas.

Deputado Wilson Santos, V.Exa. foi a segunda
pessoa, esta semana, a me dizer que era de centro
acadêmico, quando era Presidente da Ordem, o que
me traz certa melancolia; o outro foi o Governador
Zeca do PT

A faixa de fronteira é fundamental. Estamos tra
balhandona questão com muita pertinácia, em articu
lação com o Ministério da Defesa. Estamos realizan
do o trabalho de estudo e mapeamento, para verificar
o que já existe: a Operação Cobra e o posto da Polícia
Federal, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Estamos
também investigando a situação de outras fronteiras,
a de Rondônia, a do Estado de V.Exa. Acreditamos na
efetiva cooperação entre a Polícia Federal e as For
ças Armadas.

O controle externo do Poder Judiciário também
é árduo. Os juízes resistem tenazmente à sua instala
ção. Não acredito em controle externo eficaz com a
maioria de juízes e Ministros integrando o órgão res
ponsável. Dele devem participar os usuários, o Minis
tério Público, os advogados. A maioria não pode ser a
que aí está, porque a instituição se torna de controle
interno. Como diz o Prof. Calmon de Passos, controle
interno não é controle, é consciência.

Quanto à tormentosa polêmica de filhos de Mi
nistros e ex-Ministros, quanto aos últimos, havia, no
Estatuto da OAB de 1944, dispositivo que estabelecia
a quarentena de dois anos. O artigo foi derrubado
pelo Supremo Tribunal Federal sob o argumento de
que cercearia o direito ao trabalho. Caiu e pretende
mos inseri-lo na legislação novamente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo ciência e capacidade de obter resultados daquele co-
Greenhalgh) - Tem a palavra o Sr. Ministro Márcio mando. No Rio de Janeiro, estamos realizando impor-
Thomaz Bastos para responder às interpelações fei- tantes trabalhos em matéria de inteligência.
tas pelos Deputados que acabaram de se manifestar. Deputado Paulo Rubem Santiago, considero

O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS absolutamente justo aproveitar os concursados c1as-
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Sandra sificados. Não sou expertem matéria administrativa,
Rosado, os presídios federais serão construídos; um mas passarei algumas anotações ao Dr. Paulo Lacer-
já está sendofederalizado. da.

Vamos privilegiar claramente algumas regiões
para diminuir carências. Estamos promovendo alguns
estudos, e um dos primeiros presídios talvez seja situ
ado no Nordeste.

A polícia comunitária é fundamental. Ela está
sendo estimulada no plano de segurança que, aliás, a
contempla especificamente como recurso-chave. Há
experiências interessantes em alguns Estados do
Brasil, e estou de pleno acordo em relação a tal fato.

Assumimos a nossa responsabilidade efetiva
mente, nãosomente porque assim o quisemos, mas
também porque é nosso dever. O Presidente da Re
pública foi eleito com 53 milhões de votos e temos de
enfrentar os conflitos. S.Exas. sabem que os da área
de segurança são fundamentais. Vamos encará-los
com a determinação ea força autorizadas pelo Presi
dente.

O Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto...
A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO - Sr.

Ministro, pela ordem. Fiz uma pergunta em relação à
instalação das Delegacias de Polícia Federal.

O SR.MINISTRO MARCia THOMAZ BASTOS
- Sim, ;;:\S Delegacias da Polícia Federal. Estamos au
mentamos em 70% o corpo da Polícia Federal e pre
tendemos instalar todas as delegacias criadas no pia
no sistêmico.

Não pretendemos atender a pressões. Faremos
tudo sempre de acordo com a lógica do plano de se
gurança. Conforme as palavras do Deputado Antônio
CarlosMagalhães Neto, atuaremos "num clima de co
operação, de parceria e de articulação".

Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto,
agradeço a V.Exa. as palavras. A reconstituição das
instituições republicanas realmente não é figura de
retórica, mas necessidade urgente e inadiável.

No que se refere à articulação e à parceria do
serviçode inteligência, estamos estreitando cada vez
mais tal relação. Já estamos trabalhando assim no
Rio de Janeiro e em aproximadamente dez Estados,
dentre eles, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia,
Paraná, etc. Estão sendo utilizados inclusive serviços
de inteligência do Exército, cujo papel é muito impor
tante para a execução das propostas, devido à efi-
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Em relação as filhos de Ministros, é impossível
estabelecer qualquer normatização. É preciso olhar
cada caso. Os próprios tribunais devem dispor de sóli
da vigilância e, talvez, estabelecer alguma norma re
gimental que impeça os filhos de Ministros de advo
gar, não só nos casos em que seus pais forem Relato
res, mas também perante a Corte em que seus geni
tores trabalham, porque tal fato, manifestamente, cria
situações de constrangimento, além da concorrência
desleal imposta a outros advogados.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Há
projeto de nossa autoria aprovado na Câmara dos
Deputados, em tramitação no Senado Federal, cujo
Relator é o Senador Demostenes Torres, em que pro
pomos justamente o impedimento a que V.Exa. se re
feriu. Assim qUê o Senado aprovar a matéria, entrarei
em contato com V. Exa., para que juntos possamos
sensibilizar o Presidente Lula, a fim de que S.Exa.
sancione a lei imediatamente.

O SR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS
- Perfeito. Não conheço o teor do projeto, mas estou
certo de que pretende solucionar o problema.

Deputado João Campos, agradeço a V.Exa. os
elogios.

A polícia brasileira precisa ser estimulada, as
sim como todos os órgãos de combate à criminalida
de. Temos tentado fazer isso. Mostramos a determina
ção do Presidente de fortalecer as polícias, de traba
lhar com as instituições, que serão motivo de orgulho
e não de execração. Talvez os preconceitos sejam
resquícios do poder autoritário.

No que concerne às mudanças denominadas
"Legislação de Pânico" pelo grande advogado Evaris
to de Morais, não acredito na eficácia de tais medidas.
Morre uma pessoa e é estabelecida lei específica
para aquele caso. Pílulas anticoncepcionais são falsi
ficadas e o crime transforma-se em hediondo. A falsifi
cação de cosméticos, inclusive, é considerada crime
hediondo, cuja pena é quase tão grave quanto a de
homicídio. Tais circunstâncias desarticulam o sistema
penal, que fica sem lógica.

O financiamento vinculado pode ser o caminho.
Estamos trabalhando, como disse, no começo da mi
nha exposição, para que Ministério da Justiça seja
não mais uma simples tesouraria, mas o órgão indu
tor de políticas que visem à união e à instalação de

processos na área de segurança, de maneira que os
organismos falem entre si.

Finalmente, a questão tópica do Estado de Go
iás. O Governador Marconi Perillo esteve em meu ga
binete, acompanhado de outro grande amigo meu, o
Secretário Jônathas Silva. Conversamos bastante a
respeito dos riscos da presença, em prisão manifes
tamente inadequada, dos traficantes de alta periculo
sidade. Estamos correndo contra o tempo. Nos próxi
mos quarenta dias, estará concluída prisão federal,
com 540 soldados e cabos recrutados entre os oficia
is dispensados pelo Exército. Resolveremos essa e
outras demandas absolutamente justas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Muito obrigado, Sr. Ministro.

Tem a palavra o próximo inscrito, Deputado Re
ginaldo Germano.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO 
Sr. Presidente, Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos,
participamos, há algum tempo, da famosa CPI do
Narcotráfico e temos muitos amigos na polícia do Rio
de Janeiro, principalmente na P2. Logo, recebemos
algumas informações a respeito do crime organizado.
Vou torná-Ias públicas agora.

No Rio de Janeiro, Fernandinho Beira-Mar já do
mina praticamente 80% do crime organizado, porque
houve a ruptura entre duas facções criminosas inimi·
gas de Beira-Mar, Amigos dos Amigos e Terceiro Co
mando. Os Amigos dos Amigos passaram a integrar a
quadrilha de Beira-Mar. O Linho é o líder.

Os acontecimentos, Sr. Ministro, demonstram a
organização dos criminosos. Em relação à Polícia Fe
deral e à Polícia Rodoviária Federal, sabemos que a
maior parte das drogas entram no Estado do Rio de
Janeiro pelas estradas. A Polícia Federal tem organis
mos de informações, todo aparato para investigar o
tráfico de drogas. Porém, a Polícia Rodoviária Fede
ral, que trabalha nas estradas, no local em que a dro
ga é transportada, não tem o mesmo poder de infor
mação. Alguns policias federais não consideram cor
reta a unificação das duas polícias.

Nesse sentido, indago: por que a Polícia Federal
não forma agentes com especialidade em trânsito
para que as informações cheguem até o terminal de
apreensão em que trabalham os policiais rodoviários
federais?

A minha segunda pergunta diz respeito aos
agentes penitenciários. Entre 80% e 90% dos agen
tes penitenciários são honestos. Apenas pequena
parcela pode descambar para a desonestidade. A in
formação de que dispomos é que, atualmente, nos
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presídios do Rio de Janeiro, sempre acontece algo
ruim com o guarda de presídio que não faz o jogo do
crime organizado. Ele é assassinado ou constante
mente ameaçado.

Do mesmo modo que as notícias chegam a
mim, os guardassão identificados dentro do presídio
e têm sUa vida pessoal investigada pelos criminosos
que não estão detidos: o local em que mora a sua fa
mí�ia' as·atividades da mulher e dos filhos. Os dados
são comunicados ao traficante preso, no caso, Fer
nandinho Beira-Mar, e o guarda·penitenciário é obri
gado a se corromper OU a deixar de viver. No ano pas
sado, quatorze guardas foram assassinados sob tais
circunstânCias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Conclua, Sr. Deputado.

O SA. DEPUTADO REGINALDO GERMANO 
A última pergunta é sobre telefones celulares.

O .Deputado Celso Russomanno disse que há
bloqueadores de presídio. Podemos bloquear tam
bém as linhas? O guarda, muitas vezes, é obrigado a
levar para dentro do presídio outro telefone celular,
cuja linha hão está sob vigilância e a questão do blo
qüeador fica em segundo plano.

Semana passada, noRio de Janeiro, certo guar
da do presídio deÁgua Santa, que não fez o jogo do
crime organizado, foi a.ssassinado. O carro dele era
um OheveUe 1974, que custava 800 reais. Ele não fez
o jogo do criméorganizado e, ali, em Piedade, na Cla
rimundo de Melo, ao sair do presídio de Água Santa,
levoU treze tiros.

OUtra inda.gação, Sr. Ministro, é a seguinte: não
é hora de qualificar tais funcionários, de reconhecer o
seu valor, de pagar-lhes melhores salários, a fim de
dar-lhes uma boa condição de vida?

São essas as minhas perguntas a VExa.
MUito obrigado.
OSA. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Muito obrigado, Deputado Reginaldo
Germaho.

Tsm VExa. a palavra, Deputado Mendonça Prado.

aSA. DEPUTADO MENDONÇA PRADO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lu
gar, Deputado Federal eleito pelo Estado de Sergipe,
agradeço, de público, ao Ministro da Justiça o correto
comportarnento em relação aos pleitos realizados
pelo Governador e pelo Secretário de Segurança PÚ
blica do nosso Estado, para que a Polícia Federal
agisse integrada corn a Estadual no sentido de eluci
dar o bárbaro crime executado contra determinado

Deputado Estadual de Sergipe, que, graças a Deus,
em tempo recorde, foi elucidado.

Portanto, o Governador do Estado tem realmen
te se empenhado para diminuir os índices de crimina
lidade e O número de fugas que estavam ocorrendo
nos presídios de Sergipe. Certamente, contam com o
apoio de V. Exa. e dos integrantes do Ministério da
Justiça para lograr êxito nas suas iniciativas.

Sr. Ministro, de iníCio, indago: a desmilitarização
das polícias militares, acriação das polícias estadua"
is fardadas e os inquéritos feitos diretamente pelo Mi
nistério •Público são itens que fazem parte das pro
postas que VExa. deseja submeter à apreciação do
Congresso Nacional?

O então candidato Ciro Gomes falava em esta
belecer um piso salarial paratodas as polícias no Bra
sil, idéiaque considero interessante. Para isso, o Go
verno Federal complementaria a remuneração dos
policiais nos Estados. Ciro Gomes é atual Ministro de
Estado. A proposta de S.Exa. será posta em prática
pelo Governo Lula?

O que V Exa. pensa sobre a programação das
televisões brasileiras? ElasinflLlenciarn alguma coi
sa? Assistimos a muitos debates sobre tais questões
e queria que V. Exa. se.pronunciasse sobre elas.

Como nordestino, sou cobrado pela população
do meu Estado. Por isso, aproveito esta oportunidade
para perguntar a VExa. sua opinião sobre as declara
ções do Ministro José Graziano em relação a nós,
nordestinos. Ouvi há pouco a resposta que VExa. deu
à pergunta do Deputado Ney Lopes. Na condição de
nordestino indignado, quero ouvir a interpretação de
VExa., Ministro da Justiça, sobre as palavras proferi
das pelo Ministro José Graziano, repito, em relação a
nós, nordestinos.

O SA.PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Tem VEXa. a palavra pela ordem, De
putadoMoroni Torgan.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, em
primeiro lugar, ressalto que poderia até pedir a pala
vra pela ordem, mas preferi entrar na lista de inscri
ção, porque via aflição do Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh.

A medida provisória que aumenta o quadro da
Polícia Federal foi de grande valia. Talvez faltem pe
quenos ajustes. O agente prisional, por exemplo,
pode exercer outras tarefas na área de segurança.

Muitos Deputados cobraram determinada posi
ção do Sr. Ministro. Na qualidade de Presidente da
Comissão de Segurança Pública, não quero reclamar

.1
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nada, mas coloco a Comissão a seu inteiro dispor
para que possamos desenvolver trabalho conjunto. Já
conversamos sobre o assunto, e o Sr. Ministro mani
festou total anuência em relação a essa proposta.

Na Comissão de Segurança Pública, temos dois
tempos. O primeiro é destinado à discussão de proje
tos legislativos, em que cada Parlamentar defende o
seu ponto de vista. Esta é a única Comissão que tem
a responsabilidade de investigar o crime organizado e
outros delitos de segurança pública. Logo, no segun
do tempo, o de investigação, a Comissão é uníssona,
é um partido só, o partido dos Parlamentares e das
pessoas de bem contra o crime organizado.

Nesse sentido, comunico à Comissão que o Sr.
Ministro já me adiantou que semana que vem teremos
outra reunião de trabalho, sem o comparecimento da
televisão, para melhor andamento dos trabalhos.

Agradeço a V.Exa. a sua presença e peço que
conte com o Legislativo. Com a união dos Poderes Le
gislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Públi
co, teremos a visão global do ataque ao crime organi
zado, a fim de garantir que as instituições brasileiras
estejam prontas para enfrentá-los e para ganhar a
guerra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Muito obrigado, Presidente Moroni
Torgan.

Passo a palavra ao Deputado João Fontes.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES- Sr. Presi

dente, Sr. Ministro da Justiça, depois de todos os rela
tos, percebemos claramente que, no que se refere à
violência, ao crime organizado e à segurança pública,
os problemas são os mesmos em todo o País.

Em meu Estado já mataram promotores, jorna
listas e Vereadores; agora, um Deputado Estadual. Se
for assim, o próximo será um Deputado Federal.
Espero que não aconteça isso, vamos torcer contra.

A situação dos presídios é a mesma. No meu
Estado, a casa de detenção é para 170 pessoas e há
850 internos. Não vamos culpar o passado, pois deve·
mos pensar no futuro, mas as instituições estão fragi
lizadas. É chegado o momento de fazermos a profila
xia e a reconstrução do País, a partir das instituições
públicas.

É preciso morrer algum juiz ou alguém impor
tante para o caso tornar-se urgente, quando, na reali
dade, várias pessoas comuns, do povo, são assassi
nadas.

Peço a VExa. - até pela sua credibilidade, neste
momento, que lhe é dada por Deus, e a fim de que
VExa. deixe mais uma marca histórica na sua vida, a

exemplo da sua militância como advogado que defen
deu os direitos humanos - que sugira ao Presidente
Lula a realização de seminário com a participação de
Governadores e dos Secretários de Segurança Públi
ca dos Estados para repensar o planejamento da se
gurança pública brasileira, a partir de ação articulada.

Talvez pudéssemos incluir também o Parlamen
to brasileiro, por intermédio das presenças do Presi
dente do Congresso Nacional e da Câmara dos De
putados, para que a segurança pública também rece
ba o mesmo repasse de verbas - quem sabe 5% 
garantido pelo Orçamento da União, segundo a nor
ma constitucional.

A luta é da sociedade brasileira. As instituições
constituídas devem-se reunir e propor o planejamen
to duradouro do setor de segurança pública. A situa
ção não pode ficar deste jeito: a cada ano, quando
morre alguém importante, a mídia volta ao assunto,
diz que o Brasil virou a Colômbia e que a falta de se
gurança é questão emergencial.

É preciso planejar. VExa. tem a missão de re
pensar o assunto.

Em adendo ao que foi dito pelo Deputado Men
donça Prado, realizaremos audiência, na próxima
sexta-feira, com o Governador e a bancada Federal,
para relatar o assassinato, no Estado de Sergipe, do
Deputado Estadual Joaldo Barbosa. O crime ainda
não foi elucidado. Ontem, o delegado supostamente
envolvido na questão cometeu suicídio. Esperamos
que o assassinato seja esclarecido de modo exem
plar, a fim de que aqueles que cometeram a barbárie
sejam postos na cadeia. Precisamos acabar com a
impunidade no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Muito obrigado, Deputado João Fon
tes.

Deputado José Divino, VExa. tem a palavra
para suas considerações.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - Sr. Presi
dente, Sr. Ministro, sou Deputado fluminense. A mi
nha preocupação é muito grande. A sociedade tomou
conhecimento do assassinato do Deputado Valdeci
Paiva de Jesus.

Sr. Ministro, qual será a política implementada
pelo Ministério com relação aos presos que saem da
cadeia com a conivência das autoridades, cometem
crimes e retornam à prisão? Não é roteiro de filme. O
fato ocorreu no Rio de Janeiro e continua a existir no
Brasil de norte a sul e de leste a oeste.

----~--------- ---- ------- ---------
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A sociedade tem medo, porque os presos não per- Ontem, tivemos a oportunidade de debater o as-
manecem detidos. Nesse sentido, trago a esta Comissão sunto com o Dr. Pino Arlacchi, especialista em com-
a dor dos órfãos, das viúvas, a dor da sociedade. bate ao crime organizado, que nos relatou algumas

Discordo do Sr. Ministro num ponto. Precisamos experiências. E para ser objetivo em rela,ção a duas
mudar a Constituição. Direitos humanos no Brasil são propostas, gostaria de saber se poderiam ser aplica-
direitos desumanos, são garantias para bandidos e das ou sejá há alguma definição por parte do Ministé-
não para homens de bem. A impunidade está presen- rio afim de incluí-Ias noPlano de Segurança. A prime-
te. A grande verdade é que o Estado faliu. Por que não ira é a tipificação do crime organizado. Trata-se de sa-
adotar no Brasil a cópia do instituto doantidoping, uti- ber o que é o crime organizado. Em torno da tipifica-
lizado no Esporte? Trata-se de instituto internacional, ção, é preciso definir a prevenção e a repressão.
com resultados pragmáticos, que pune realmente. No que se refere à segunda experiência relata-

Fui autor de projeto similar no Rio de Janeiro e da, como o plano trata da articulação entre a Polícia
vou apresentá-lo nesta Casa. De que maneira a auto- Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Guarda
ridade combate o crime se ela é também cliente? Municipal? O crime está aí. A população não quer sa-
Então, se queremos moralizar este País, passá-lo a ber quem vai combatê-lo, se é a Guarda Municipal, a
limpo, doa a quem doer, é preciso alterar a lei. O es- Polícia Estadual ou a Polícia Federal.
porte tem esse instituto importante. Por que a socie- Precisamos saber de que modo o assunto será
dade não o utiliza? Então, defendo o antidoping para tratado, principalmente no campo da autonomia dos
todos os membros do Executivo, do Legislativo e do Estados. No Rio de Janeiro, vimos agora o exemplo
Judiciário, porque a pessoa cuja missão é defender a da tentativa da ajuda Federal, recebida com reservas.
sociedade e combater o crime não pode ser cliente. Além disso, Sr. Ministro, pergunto a opinião de

Infelizmente, a Polícia Federal do meu Estado e VExa. sobre ponto cujo debate nesta Casa será polê-
do Brasil teve o seu orçamento contingenciado. mico. Refiro-me, no Projeto de Lei nº 5.073, à defini-

V.Exa. falou em aumento da tropa. Parabéns. ção do estabelecimento prisional, a sua transferência,
Mas é preciso liberar recursos financeiros. O Estado saindo da esfera judicial e passando para ado agente
do Rio de Janeiro arrecadou quatorze milhões de rea- administrativo. Desejo estar convencido de que essa

será a melhor solução.
is e não tem dinheiro para a passagem nem para as
diárias dos funcionarios. É absurdo. Peço licença a VExa, Sr. Ministro, e aproveito

Moro em Campos, a 300 quilômetros da Capital. esta oportunidade para dirigir-me ao Presidente des-
Na cidade, o índice de criminalidade é semelhante ao ta Comissão, a fimde registrar, depúblico, que, no iní-
da Baixada Fluminense. Somos vizinhos do Estado cio desta reunião, pedi para usara palavra pela or-

dem. Exerci meu direito regimental e a resposta obti
do Espírito Santo. da não foi aquela que mereceria. A questão não diz

Então, solicito ao Sr. Ministro que esteja atento respeito só a mim, mas a qualquer Deputado desta
aos problemas que vive o povo da minha região no in- Casa.
terior do Estado. Muito obrigado.

Obrigado. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh) - Deputado Maurício Quintella Lessa,

Greenhalgh) - Muito obrigado. peço desculpas a V.Exa. publicamente pela forma
Com a palavra o Deputado Maurício Quintella dura com que interrompi V.Exa.

Lessa. Quem está na Presidência deve ter a humildade
O SR. DEPUTADO MAURíCIO QUINTEllA de tratar todos com igualdade. Fui duro com VExa.

lESSA - Sr. Presidente, Sr. Márcio Thomaz Bastos, Mas mesmo que V.Exa. não tivesse feito a presente
Ministro daJustiça, fico extremamente feliz ao saber referência ao final da sua intervenção, pretendia pu-
que o Plano Nacional de Segurança começou a ser blicamente pedir-lhe desculpas.
implantado no primeiro dia de Governo. O Presidente da Comissão de Constituição e

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um Justiça e de Redação não tem nenhum compromisso
pacto com o povo brasileiro, porque a questão da falta com o erro. Não pode ser arrogante, soberbo ou inde-
segurança estava sempre entre os primeiros lugares licado com seus companheiros. Aqui, somos todos
em qualquer pesquisa de opinião acerca dos pleitos iguais. E o Presidente que ocupa ocasionalmente
da população. esta cadeira é o primeiro entre os iguais. Assim, antes

I
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de tudo, somos iguais. VExa. me desculpe publica
mente.

Em segundo lugar, desejo apresentar uma pro
posta tanto aos colegas da Comissão quanto ao Mi
nistro Márcio Thomaz Bastos. Estou agoniado, por
que já são quase 14 horas e só metade dos Deputa
dos inscritos falaram.

Vejam VExas: enquanto estavam sendo feitas
as perguntas, fiquei sabendo que o Ministro da Justi
ça está sendo chamado ao Palácio do Planalto, por
que está atrasado para certa reunião.

O Deputado Moroni Torgan brincou comigo, di
zendo que cometi um ato infeliz hoje aqui, que seria
um a mais, além dos outros, visto eu não ter anuncia
do que estamos sendo televisionados para o Brasil in
teiro. É impossível, ao comunicar aos Deputados que
estamos sendo televisionados ao vivo e a cores dire
tamente, contê-los e limitar as suas indagações aos
três minutos.

Pelo exposto, questiono o Sr. Ministro e os Srs.
Deputados se poderíamos dividir a audiência pública
em duas reuniões. Os vinte Deputados inscritos seri
am os primeiros a falar na próxima audiência. A partir
de agora, ouviríamos as respostas do Sr. Ministro
Márcio Thomaz Bastos, suspenderíamos a audiência
e voltaríamos dentro de quinze dias, no dia 9 de abril,
data estabelecida previamente com o Ministro Márcio
Thomaz Bastos.

Estão inscritos os Deputados Ricardo Barros,
João Paulo, Wasny de Roure, José Eduardo, Perpétua
Almeida, Antonio Carlos Biscaia, Coronel Alves, Lin
coln Portela, Carlos Sampaio, Alceu Collares, Vilmar
Rocha, Bosco Costa, Chico Alencar, Luiz Antonio Fle
ury, Ricardo Fiuza, João Alfredo, José Roberto Arruda,
José Mentor, Vicente Arruda e Neucimar Fraga.

Muito bem, se pudéssemos cindir esta audiên
cia pública em duas partes, hoje S.Exa. responderia a
50% das perguntas e ao restante, no dia 9 de abril.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sem
maldade, sem crítica nenhuma, VExa. garante a tele
visão no segundo tempo? (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) "'- Deputado Alceu Collares, garanto a
TV Câmara (risos), mas os temas e a forma desabri
da, transparente e profunda que meu amigo e compa
nheiro Ministro da Justiça...

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV
Sr. Presidente, o que não tem remédio, remediado
está. Declaro para VExa., para o Sr. Ministro e para
os membros desta Comissão que sou Secretário-Ge
rai do meu partido e está ocorrendo a reunião da Co
missão Executiva, de que não estou participando em
razão da importância que dou a esta audiência. Per
deremos quinze dias e, no período, poderiam ser fei
tas sugestões de imediata aplicação, por não depen
derem de questões de natureza legislativa. De repen
te, lamentaremos outros acontecimentos. Vou con
cordar com a sugestão, porque é impossível de outra
forma, mas fica registrado o meu protesto, porque en
tendo que atualmente não há nada mais importante
neste País do que discutir a questão da falta de segu
rança.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.

Presidente, sou o próximo da lista. Fui Líder do Go
verno e entendo as dificuldades do Ministro Márcio
Thomaz Bastos. Queremos que S.Exa. cumpra suas
demais responsabilidades, além desta de estar aqui
debatendo conosco. Certamente, trata-se de debate
produtivo. Muitas das pessoas presentes têm especi
alidade na área. Sou o primeiro inscrito da próxima re
união e concordo com a proposta. Portanto, aguarda
rei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh) - Apresentei a consulta à Comissão. Va
mos votá-Ia ou não? Caso contrário, daremos a pala
vra pela ordem para cada Deputado.

Os Srs. Deputados, das duas Comissões, que
estiverem de acordo em cindir esta audiência entre os
Deputados que acabaram de fazer suas exposições
neste bloco e os Deputados inscritos, para que
S.Exas. compareçam à reunião do dia 9 de abril a fim
de fazerem suas intervenções, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada a cisão, por unanimidade.
V.Exa. tem a palavra pela ordem, Deputado

Antonio Carlos Biscaia.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - Sr. Presidente, cumprimento o Ministro
Márcio Thomaz Bastos pela exposição.

A matéria já foi decidida. Lembro que é intem
pestiva a realização da audiência daqui a quinze dias,

-------- ------
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porque a questão envolve a proposta substitutiva do
Governo, do regime disciplinar diferenciado.

Faço apelo ao Sr. Ministro no sentido de que a
bancada· de sustentação do PT tenha conhecimento
exato da posição do Governo em relação a questões
em debate. Defendo-a inteiramente, apenas fiquei sa
bendo, neste momento, que é esta a pbsição do Sr.
Ministro da Justiça. Peço a S.Exa. que se manifeste
sobre o assuntb.

O SR.PRESIDENTE (Deputadb Luiz Eduardo
Greenhalgh)- Deputado Jairo Carneiro, VExa. é o úl
timo inscritb.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO _.Sr.
Presidente, cumprimento VExa. pelb entendimento
assumido neste momento. Lamento profundamente
não terpbdidb comparecer à palestra do eminente Mi
nistro. VExa. declarou que a relação é a dos primeiros
inscritos. Espero estar presente na próxima reunião
para ser também um daqueles· que terá a felicidade
de fazer alguma indagação.

QUanto às urgências mencionadas pelos Depu
tados Luiz Antonio Fleurye Antonio Carlos Biscaia,
S.Exas. poderão dialogar diretamente com o Ministro
MárcioThbmaz Bastos, a fim de obterem a orientação
adequada que desejam trazer ao Plenário.

Muitb obrigado.
OSA. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Se alguém desejar apresentar suges
tões e· hãb puder aguardar o prazo de quinze dias,
quemedeiam esta e a próxima parte, que as entregue
diretamente ao Ministro.

V.Exa. tema palavra, Ministro Márcio Thomaz
Bastos, para as cbnsiderações finais e para respon
der àsihdágações feitas neste bloco.

oSR. MINISTRO MÁRCIO THOMAZ BASTOS
- Sr. Presidente,· Sras. e Srs. Deputados, podemos
antecipar a data de 9 de abril, se for melhor para
V.Exas.

O Deputado Reginaldo Germano apresentou
várias considerações extremamente interessantes. O
citado prisioneiro que supostamente controlaria 80%
db tráfico noBrasil só b faria por telepatia. Realmente,
comb disse pela televisâb b Presidente desta Comis
são, nUma expressão um pouco viva demais, foi cor
tada a cabeçada relação entre ele e o tráfico organi
zado. E ele vai continuar a ser tratado nb mesmo jeitb.
Ele está mudando de lugar, sairá da Penitenciária
Presidente Bernardes e será levado para outro esta
belecimento, em que será aplicado regime disciplinar
diferenciado.

Em relaçãb à Polícia Rodbviária Federal, estou
de pleno acordb com o que foi dito. Foi enviada para o
Palácio a nomeaçãb db novo diretor da Polícia Rodo
viária Federal. Pretendemos que ele despache co
nosco todos os dias, junto com o Sr. Paulo Lacerda,
para que ocorra a interação entre as duas polícias, in
clusive nb que diz respeitb à inteligência e à troca de
informações e de experiências.

Estou de pleno acordo com a idéia de que preci
samos valbrizar bS quadros funcionais de agentes pe
nitenciários, policiais federais, policiais estaduais.
Tais funcionários são mal pagos e sofrem as culpas
que não lhes cabem. É preciso ter muito cuidado ao
dizer: "É a corrupção que precisa ser resolvida". Não
é assim. Casos de corrupçãb sãb exceção, devem ser
cbmbatidbs sem trégua. Inclusive, a, vida dos agentes
penitenciários é extremamente difícil. A carreira de
agentes penitenciáribsfederais é remunerada raZba
velmente,.com salárib de 3.500 reais,

Finalmente, a questão dbs celulares já fbi res
pondida. Nas nova.s penitenciárias de. segurança má
xima, fica praticamente impbssível bperar o aparelhb
celular. De acordb com b projetb db Governo Federal,
será impossível sair qualquer informação de dentro
do presídib.

Deputado MendonçaPradb, de Sergipe, Cbm re
lação às questões de desmilitarizaçãbda Pblícia Mili
tar, de inquéritb policial para b MinistérioPúblicb e de
piso salarial, declaro que o piso salarial é extrema
mente importante. Quanto a.b inquéritb pblicial pelo
Ministério Públicb, ele tem sidb considerado inconsti
tucional pelb Supremb Tribunal Federal, que entende
que ele não pode fazer a investigação. Recentemen
te, hbuve certo caso de grande repercussão, em San
tb André, por conta disso. O inquéritb pblicial deve ser
mexidb. Da maneira que estáhbje, b instrurnentb atra
vanca o processo, é repetitivo e uma das causas da
demorada aplicaçãb da Justiça Penal. Não é dele
gando a atribuição ab Ministério .Públicoque·vamos
resblver o problema. Existem outras maneiras de so
lucioná-lo, inclusíve propbstas pelo próprio Ministérib
Público.

Prbgramações de TV. Estou de pleno acordo
com a constatação de que esse é um prnblema sério.
É um problema, com toda a ojeriza pela censura que
nós, da esquerda, temos, que tem de Ser equaciona
do em um códigb de ética. Acredito aténacriminaliza
ção de certas condutas e imagino que essa questão
esteja sendo estudada nb Ministério. Vamos fazer
uma prnposta de solução para isso.

O Ministro JbSé Grazianb, na verdade, disse
uma frase infeliz, mas é evidente que nãb teve inten-
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ção de ofender ninguém. Ele é um homem que tem
militância de 30 anos na esquerda, pelos direitos hu
manos, na luta contra preconceitos, e não falaria isso
intencionalmente. Sei exatamente as circunstâncias
em que essa frase foi dita, na FIESP de São Paulo.
Quando se falou em carro blindado anteriormente, ele
tentou emendar e disse uma frase que, tirada do con
texto, pode ser considerada ofensiva; mas não foi
ofensiva.

Ao Deputado Moroni Torgan quero reassegurar
nossa disposição de trabalhar em estreita consonân
cia e colaboração com a Comissão de Segurança Pú
blica da Câmara dos Deputados.

Ao Deputado João Fontes, de Sergipe, quero
agradecer a intervenção e dizer a S.Exa que, em rela
ção à proposta de uma reunião entre Governadores,
temos já uma pauta de reuniões. No dia 07 de abril,
vamos reunir todos os Secretários de Segurança
Estaduais em Porto Alegre. Vamos fazer uma reunião
setorial em Brasília com os Secretários do Distrito Fe
deral, Tocantins, Mato Grosso e Goiás, no dia 09 de
abril. No dia 10 de abril, haverá um encontro com to
dos os Secretários do Nordeste, no Piauí; em Belém,
no dia 24 de abril, haverá um encontro com todos os
Secretários de Estado da Região Norte.

Então, estamos articulando as aproximações e
a cooperação entre as Polícias de maneira bem inten
sa e bem rápida. Isso já estava marcado antes das
tragédias que atingiram os dois juízes.

Em relação às perguntas do Deputado José Di
vino, são procedentes. Temos dificuldades de dinhei
ro mesmo, temos parte dele contingenciado. É preci
so enfrentar isso e lutar até vencer, porque há casos
em que a Polícia Federal parou o monitoramento por
falta de dinheiro para pagar a empresa que fazia o
serviço. QUanto à situação dos presos que saem para
cometer crime e que, portanto, têm álibi perfe~o, é ab
solutamente inadmissível em qualquer sistema car
cerário sério. Estamos, dentro do programa que fize
mos de integração com os sistemas de segurança lá
no Estado do Rio, dando especial atenção a isso, de
modo que acabe, pois isso envolve corrupção, deslei
xo e realmente precisa ser combatido sem trégua.

O Deputado Maurício Quintel!a tocou no assun
to do crime organizado e eu quero dizer a S.Exa. que
já existe projeto aqui que cria o art. 288-A, sobre a or
ganização criminosa. Esse projeto está na pauta para
ser votado. Realmente, a lei do crime organizado tem
o grave defeito de não dizer o que é crime organizado.

O Prof. Miguel Reale Júnior, eminente ex-Minis
tro da Justiça, mandou um projeto para cá, que está
absolutamente fechado em termos de tipificação. Eu

imagino que seja esse projeto que esteja aqui na Câ
mara.

Está sendo levantada a questão do diretor de
presídio. Como disse, estou perdendo minha milha
gem com a OAB, porque são medidas combatidas
pela nossa corporação, mas acho absolutamente ra
zoável, até porque o art. 66 do nosso projeto diz que
compete ao Juiz da Execução a revogação das deci
sões da autoridade administrativa de que tratam os
§§ 3º e 4º e a manutenção e/ou revogação da decisão
da autoridade administrativa que determinará a inclu
são do condenado no regime disciplinar diferenciado
no prazo máximo de 30 dias.

Então, o poder que se dá ao diretor de presídio
visa agilizar a tomada de medidas que, às vezes, efe
tivamente, são urgentes, mas não exime, não escapa,
não tira do controle material de legalidade e do con
trole judicial da legalidade, precondição do Estado de
Direito.

Sras. e Srs. Deputados, quero agradecer profun
damente a oportunidade de vir aqui discutir este proble
ma, participar desta confraternização, porque nós, se
guramente, estamos do mesmo lado. Essa luta não é do
PT, do Ministro da Justiça, do Presidente, mas do povo
brasileiro, e é uma luta que tem que assumir essas di
mensões e para a qual se tem de fazer escolhas.

Efetivamente, não gosto da legislação chamada
de pânico porque tem papel diversionista, de teoria de
cobertura. Enquanto se trata da pena de morte, aca
ba-se esquecendo de que os problemas reais estão
no marco institucional e não no normativo, o que não
quer dizer que seja infenso ou contrário a modifica
ções legislativas, tanto que o Governo está apresen
tando modificação legislativa séria e dura na emenda
aglutinativa.

Agradeço a todos. Estarei presente novamente
no dia 09 de abril ou até antes, e coloco-me à disposi
ção no Ministério da Justiça, como sempre procuro
estar para as Sras. e Srs. Deputados.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh) - Muito obrigado, Sr. Ministro.
Informo aos membros da Comissão que já

agendamos com a assessoria do Ministro a continua
ção desta audiência pública, que se dará quarta-feira,
dia 02 de abril, a partir das 10 horas.

Vou encerrar esta reunião, antes, porém, convoco
reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação para amanhã, às 10 horas, neste auditório.

Muito obrigado.
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Ata Da Oitava Reunião Ordinária realizada
em 27 de março de 2003

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte e
sete de março de dois mil e três, reuniu-se a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, no Ane
xo 11, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a
presença dos Senhores Deputados Luiz Eduardo
Greenhalgh - Presidente; Patrus Ananias, Eduardo
Paes e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes;
Alexandre Cardoso, André de Paula, André Zacha
row, Antonio Carlos. Biscaia, Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco
Costa, Carlos Sampaio, Darci Coelho, Dimas Rama
lho, EdnaMacedo, Ibrahim Abi-Ackel, Ildeu Araujo,
lnaldo Leitão, Jaime Martins, João Fontes, João Pau
lo Gomes da Silva, José Eduardo Cardozo, José Men
tor, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pa
ulo Pimenta, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha,
Wagner Lago, Wilson Santiago e Zenaldo Coutinho
Titulares; César Medeiros, Coriolano Sales, Custódio
Mattos, Enivaldo Ribeiro, Fátima Bezerra, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, Jair Bolsonaro, Jairo Carneiro, João Cam
pos, José Pimentel, Luiz Couto, Odair, Odílio Balbi
notti, PauloAfonso, Professor Irapuan Teixeira, Regi
naldo Gerl11ano, Ricarte de Freitas, Rogério Silva, Ro
gério Teófilo, Wilson Santos e Zelinda Novaes - Su
p�entes. Deixaram de comparecer os Deputados
Almeida de Jesus, AloysiO Nunes Ferreira, Antonio
Cruz, Edmar Moreira, José Divino, José Ivo Sartori,
Maurício Quintella Lessa, Michel Temer, Nelson Trad,
Ney Lopes, Pastor Amarildo, Ricardo Fiuza, Roberto
Magalhães, Robson Tuma e Sigmaringa Seixas. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente de
c1arouabertos os trabalhos e submeteu a apreciação
a Ata da sexta reunião ordinária, realizada no dia vin
te e cinco de março de dois mil e três, e a da sétima
reunião ordinária (Audiência Pública), realizada no
dia vinte e seis de março de dois mile três. O Deputa
do Marcelo Ortiz requereu dispensa da leitura das
Atas. Não·houve discussão. Em votação, as Atas fo
ram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
Ofício n.º 20/03, do Deputé:tdo Amauri Robledo Gas
ques, Vice-Lider do PRONA, indicando ao Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados o Deputado
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA Irapuan Teixeira para integrar como membro suplente
E DE REDAÇÃO esta Comissão; 2 - Ofício n.º 192/03, da Uderança do

PTS, indicando o Deputado Luiz Antonio Fleury para
integrar como membro suplente esta Comissão em
substituição ao Deputado Nelson Marquezelli; 3 - Ofí
cio do Deputado Cleonâncio Fonseca, justificando
sua ausência às reuniões desta Comissão no período
de doze a vinte e sete do corrente, em razão de pro
blemas de saúde; ORDEM DO DIA: O Senhor Presi
dente comunicou ao Plenário que declarara prejudici
alidade de todos os Ofícios do Supremo Tribunal Fe
deral que tramitavam nesta Comissão solicitando a
autorização da Câmara dos Deputados para proces
sar Deputados por prática de crime comum. O Senhor
Presidente esclareceu que a providência se deveu à
mudança no procedimento introduzida pela Emenda
Constitucional n.º35, que torna desnecessária a au
torização prévia da Câmara dos Deputados para o
processamento de Deputados por crimes sem rela
ção com o exercício do mandato parlamentar. 1 
PROJETO DE LEI N!13.780/97 -do Senado Federal
(PLS 258/1996) - que "dispõe sobre a obrigatorieda
de de fotografia no título de eleitor e dá outras provi
dências." (Apensados: PL 1205/1999, PL 2278/1999,
PL 2485/2000, PL 3138/2000, PL 38S6/2000 e PL
4405/2001) RELATOR: Deputado EDMAR
MOREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela rejei
ção deste, do PL-120511999, do PL-2278/199Q,do
PL-2485/2000, doPL-3138/2000, do PL-3836/2000,
e do PL·4405/2001, apensados. O PROJETO FOI
RETIRADO DE PAUTA, DE OFfcIO, PELO
PRESIDENTE DA COMISSÃO, PARA QUE A ELE
SEJA APENSADO O PROJETO DE LEI N.º
169/2003. O Deputado Ibrahim Abi-Ackel informou
que o projeto constante do item 80 havia sido incluído
na pauta do Plenário da Câmara dosDeputados para
deliberação na tarde de hoje e, estando em regime de
urgência pelo art. 155 do Regimento Interno, poderia
ter a deliberação desta Comissão suprida pelo Plená
rio da Câmara dosDeputados. Por esse motivo, oDe
putado requereu ao SenhorPresidente que a matéria
f?sse submetida a discussão e votação por este
Orgão Técnico antes dasdemais, ao que anuiu o Se
nhor Presidente. 2 - PROJETO DE LEI Nº 5.073/01 
do Poder Executivo - (MSC 842/2001) ..,.. que "altera
dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
que Institui a Lei de Execução Penal, e do Decreto-lei
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso PenaL" RELATOR: Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL. PARECER: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda de
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Plenário e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo, e rejeição da Emenda de Plenário. Nos
termos do art. 17, § 2º, do Regimento Interno, o Se
nhor Presidente transmitiu a Presidência para o De
putado Patrus Ananias. DISCUTIRAM A MATÉRIA
OS DEPUTADOS ANTONIO CARLOS BISCAIA,
ASDRÚBAL BENTES, MARCELO ORTIZ, WILSON
SANTIAGO, INALDO LEITÃO, JOSÉ EDUARDO
CARDOZO, JUíZA DENISE FROSSARD, DIMAS
RAMALHO, OSMAR SERRAGLlO, VICENTE
CASCIONE E LUIZ EDUARDO GREENHALGH. Nes
se momento, o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
reassumiu a Presidência. O Senhor Presidente escla
receu aos Deputados que a votação se processaria
sobre o parecer do relator, ressalvados três pontos
objeto de divergência do Plenário. EM VOTAÇÃO, FOI
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Em
seguida, o Senhor Presidente anunciou a votação do
primeiro ponto objeto de divergência, referente ao art.
52, I, da Lei de Execução Penal. Encaminharam a vo
taçãoos Deputados Inaldo Leitão e Vicente Cascio
ne. Em votação, foi mantida a redação do texto pro
posto no Substitutivo, contra os votos dos Deputados
Inaldo Leitão e Osmar Serraglio. Com relação ao se
gundo ponto, art. 52, 11, da Lei de Execução Penal,
houve consenso do Plenário na redação do dispositi
vo. O Senhor Presidente anunciou a votação do terce
iro ponto objeto de divergência, referente ao art. 185,
do Código de Processo Penal. Encaminhou a votação
o Deputado Osmar Serraglio. Em votação, foi mantida
a redação do texto proposto no Substitutivo, contra os
votos dos Deputados Sandra Rosado, Asdrúbal Ben
tes, Inaldo Leitão, Mendonça Prado e Osmar Serra
glio. O Deputado José Roberto Arruda requereu inver
são da pauta para apreciação do item oitenta e sete, à
qual anuiu o Plenário da Comissão. Nesse momento,
assumiu a Presidência o Deputado Patrus Ananias. 3
- PROJETO DE LEI Nº 2.741/00-do Senado Federal
- (PLS 32/1999) - que "altera o art. 61 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
para incluir circunstância agravante genérica nos ca
sos de crimes praticados contra policiais, membros
do Ministério Público ou magistrados no exercício de
suas funções ou em razão delas." (Apensados: PL
1228/1999 (Apensados: PL 2004/1999, PL
2503/2000 e PL 6578/2002), PL 3825/2000 e PL
6174/2002) RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH. PARECER: pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela
aprovação deste, do PL 1228/1999, do PL 2004/1999,
do PL 3825/2000, e do PL 6174/2002, apensados,
com substitutivo, e pela inconstitucionalidade, injuridi-

cidade e má técnica legislativa, e, no mérito, pela reje
ição do PL 2503/2000, e do PL 6578/2002, apensa
dos. Vista ao Deputado Fernando Coruja, em
30/10/2002. DISCUTIRAM A MATÉRIA OS
DEPUTADOS JÚLIO DELGADO, ANTONIO
CARLOS BISCAIA, JUíZA DENISE FROSSARD,
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, EDUARDO PAES,
ASDRÚBAL BENTES E MENDONÇA PRADO. Em
virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câ
mara dos Deputados, o Senhor Presidente ADIOU A
DISCUSSÃO DO PROJETO, DE OFíCIO, e encerrou
a reunião às treze horas e cinqüenta e dois minutos,
antes convocando outra para a próxima terça-feira, às
quatorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu,
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que,
porter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente, Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, e publi
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

PARECERES

PROJETO DE LEI N2 3.651-A, DE 2000
(Do Sr. José Egydio)

Altera os arts. 133 e 159 do Código
de Trânsito Brasileiro, para permitir o uso
de cópia autenticada do Certificado de
licenciamento Anual e da Carteira Nacio
nal de Habilitação; tendo parecer da Co
missão de Viação e Transportes; pela
aprovação deste, com substitutivo, e pela
rejeição do de n- 4.390/0 1, apensado
(relator: Deputado Cleuber Carneiro).

Despacho: Às Comissões de: Viação
e Transportes Constituição E Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciaçao: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes Comissão de Viação e Transportes

I - Relatório

Sob exame desta Comissão encontram-se os
Projetos de Lei nO 3.651, de 2000, e nO 4.390, de
2001 este de iniciativa do Deputado Bispo Wanderval,
aquele, do Deputado José Egydio.

A primeira proposição tem por finalidade permi
tir que cópias autenticadas em cartório do Certificado
de Licenciamento Anual e da Carteira Nacional de Ha
bilitação possam substituir os documentos originais. A



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 3.651, de 2000

Acrescenta dispositivo ao art. 159 do
Código de Trânsito Brasileiro, tratando de
documento provisório de habilitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 159 da Lei nº 9.503, de 1997, pas

sa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:

"§ 12. Na hipótese de dano, extravio,
furto ou roubo da Carteira Nacional de Habi
litação ou da Permissão para Dirigir, o órgão
executivo de trânsito, mediante solicitação
do condutor e apresentação de boletim de
ocorrência ou declaração, emitirá de imedia
to documento provisório, de acordo com as
especificações do Contran, para substitui
ção do documento de habilitação original,
até a emissão de noVa via. (AC)"

Art. 2º O § 5º do Art. 159 da Lei nº 9.503, de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 5Q A Carteira Nacional de Habilita
ção e a Permissão para Dirigir somente te
rão validade para a condução de· veículo
quando apresentadas em original, observa
do o disposto no § 12 deste artigo. (NR)"

Art.3º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Cleber Carneiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 3.651/00, com substitutivo, e rejei
tou o de nº 4.390/01, apensado, nos termos do pare
cer do relator, Deputado Cleuber Carneiro.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Le

odegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,

11- Voto do Relator

As proposições em exame tratam de temas dis
tintos, embora tenham como objeto a Carteira Nacio
nal de Habilitação.

O Projeto de Lei nO 3.651, de 2000, procura
encontrar fórmula para contornar um problema rela
tivamente comum: o extravio, furto, roubo ou dano
do documento de habilitação. De fato, quando tal si
tuaçãoacontece, o condutor fica desamparado, im
possibilitado de dirigir até que obtenha a segunda
via da CNH, o que, não raro, acaba demorando tem
po mais do que razoável, em virtude das providênci
as que se tem que tomar e do precário atendimento
ainda oferecido por algumas repartições de trânsito.

Nesse contexto, parece justificável que se bus
que uma alternativa à rigidez da norma, sem,. contu
do, diminuir a segurança e a credibilidade do docu
mento de habilitação.

A solução, queremos crer, está na emissão,
pela própriarepartição de trânsito, de um documen
to provisório de habilitação, válido até que se emita
a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação.
O importante é que o CONTRAN defina os padrões
de segurança de tal documento e que o mesmo pos
sa ser entregue com presteza ao solicitante, a fim
de que não se crie o hiato durante o qual o condutor
fica impedido de dirigir. A possibilidade de se permi
tir o pol1e de cópia autenticada em cartório, confor
me sugere o projeto, data venha, parece-nos ofere
cer menos segurança do que a alternativa que aci
ma aventamos. Ainda em relação à proposta, cum
pre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro não
exige, como no caso da CNH, o porte do Certificado
de licenCiamento Anual em original, sendo possível
obter cópia autenticada do mesmo junto às reparti
ções de trânsito.

Quanto ao Projeto de Lei nO 4.390, de 2001,
entendemos que a medida - inserção de código de
barras na Carteira Nacional de Habilitação -pode ser
conveniel1te, mas é de cunho claramente adminis
trativo,devendo ser tomada, se considerada· indis
pensávél,noâmbito de regulamento. Lembramos,
de um lado,. que o próprio legislador federal deixou a
cargo do CONTRAN a definição das especificações
do documento de habilitação, e, de outro, que a ado
ção da sugestão provocaria a mUdança do padrão
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segunda procura obrigar a inclusãode código de bare da CNH em uso, gerando custos e novas rotinas
ra na Carteira Nacional de Habilitação. para todo o sistema de trânsito, fatores que devem

Nenhuma das propostas recebeu emenda nesta ser melhor analisados.
Comissão. É o relatório. Assim sendo, voto pela aprovação do Projeto de

Lei nO 3.651, de 2000, na forma do substitutivo em
anexo, e pela rejeição do Projeto de Lei nO 4.390, de
2001.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. 
Cleber Carneiro, Relator.
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Antônio Nogueira, Jorge Boeira, Teima de Souza,
Cleuber Carneiro, Lael Varella, Marcelo Guimarães
Filho, Marcelino Fraga, Osvaldo Reis, Pedro Chaves,
Francisco Appio, Mário Negromonte, Pedro Fernan
des, Philemon Rodrigues, Almir Sá, Chico da Prince
sa, Milton Monti, Oliveira Filho, Beto Albuquerque,
Gonzaga Patriota, Leônidas Cristino e Amauri Roble
do Casques - titulares, e Robério Nunes, Gilberto
Nascimento, Leandro Vilela, Carlos Alberto Leréia,
João Tota, Carlos Dunga, íris Simões, Almeida de Je
sus, Maurício Rabelo, Isaías Silvestre e Professor Ira
puan Teixeira - suplentes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta dispositivo a art. 159 do
Código de Trânsito Brasileiro, tratando
de documento provisório de habilitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 159 da Lei nº 9.503, de 1997, passa

a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:

"Art. 159 .

§ 12. Na hipótese de dano, extravio,
furto ou roubo da Carteira Nacional de Habi
litação ou da Permissão para Dirigir, o órgão
executivo de trânsito, mediante solicitação
do condutor e apresentação de boletim de
ocorrência ou declaração, emitirá de imedia
to documento provisório, de acordo com as
especificações do Contran, para substitui
çãodo documento de habilitação original,
até a emissão de nova via."(AC)

Art. 2º O § 5º do art. 159 da Lei nº 9.503, de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159 .

§ 5º A Carteira Nacional de Habilitação
e a Permissão para Dirigir somente terão
validade para a condução de veículo quan
do apresentadas em original, observado o
disposto no § 12 deste artigo;'(NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias
após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.524-A, DE 2001
(Do Sr. Helenildo Ribeiro)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro", para dispor sobre
placas de veículos oficiais; tendo parecer
da Comissão de Viação e Transportes,
pela aprovação (relator: Deputado Pedro
Fernandes).

Despacho: Às Comissões de: Viação
e Transportes Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

I - Relatório

O presente projeto de lei acrescenta dispositivo
ao art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro, para dis
por sobre placas de veículos de propriedade da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios.

Estabelece que os· veículos oficiais, exceto
aqueles relacionados nos parágrafos 2º e 3º desse
art. 115, terão placas com cores de fundo e de carac
teres marcadamente diferenciados dos adotados
para as placas dos veículos particulares.

A este projeto de lei não foram apresentadas
emendas no prazo regimental.

11 - Voto do Relator

A preocupação transmitida pelo autor do proje
to, quanto à semelhança entre as placas de veículos
oficiais e de veículos particulares, parece-nos perfei
tamente justificada, pois é preciso que fique bem níti
da a distinção entre obem de propriedade do Poder
Público daquele que pertence ao particular, para fins
de uso.

Essa diferenciação é necessária, notadamente
com vistas à identificação de veículos oficiais, para
que não fique difícil de se constatar que o seu uso es
teja eventualmente sendo destinado à satisfação de
interesses particulares, o que constitui uma impropri
edade, além de revelar-se uma manifestação acinto
sa de abuso de poder.

A semelhança de cores das atuais placas dos
veículos oficiais com a dos veículos particulares
pode, realmente, enganar a um observador menos

--_.._-_._~------_.-
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atento, mormente quando, com o uso, a placa estiver
desgastada. Desta forma, poderia passar desperce
bida, aos olhos do público, qualquer irregularidade re
lacionada com a função e utilização do veículo oficial.

Estamos, pois, de acordo com a iniciativa em
exame, a ser regulamentada pelo CONTRAN, pelo
que somos pela aprovação do PL nº 4.524/01.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2003. - Depu
tado Pedro Fernandes, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 4.524/01, nos termos do parecer
do relator, Deputado Pedro Fernandes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Le

odegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Jorge Boeira, Teima de Souza,
Cleuber Carneiro, Lael Varella, Marcelo Guimarães
Filho, Marcelino Fraga, Osvaldo Reis, Pedro Chaves,
Francisco Appio, Mário Negromonte, Pedro Fernan
des, Philemon Rodrigues, Almir Sá, Chico da Prince
sa, Milton Monti, Oliveira Filho, Beto Albuquerque,
Gonzaga Patriota, Leônidas Cristino e Amauri Roble
do Gasques - titulares, e Robério Nunes, Gilberto
Nascimento, Leandro Vilela, Carlos Alberto Leréia,
João Tota, Carlos Dunga, íris Simões, Almeida de Je
sus, Maurício Rabelo, Isaías Silvestre e Professor Ira
puan Teixeira - suplentes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.777-A, DE 2002
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal
do Tribunal Regional do Trabalho da 12a.
Região e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação (relator: Deputado Luiz Anto
nio Fleury).

Despacho: Às Comissões de: Traba
lho, de Administração e Serviço Público Fi
nanças e Tributação (ART. 54) 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 Trabalho
de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 6.777, de 2002, de iniciativa
do Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Traba
lho, tem por objetivo a criação de 158 cargos de provi
mento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com
sede em Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

Os cargos criados distribuem-se em 44 cargos
de Analista Judiciário, 101 cargos de Técnico Judiciá
rio e 13 cargos de Auxiliar Judiciário, todos a serem
providos naforma do disposto no art. 37, inciso 11, da
Constituição Federal.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões,
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso
XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Os cargos que se pretende criar na estrutura do
Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, segundo
a justificativa que acompanha o projeto sob comento,
destinam-se, em parte, a regularizar a situação funcio
nai de noventa e oito servidores já lotados naquela cor
te, atendendo, dessa forma, a decisão do Tribunal de
Contas da União, prolatada no Processo nº
TC-001.725/1996-3, segundo a qual 'todos os ocupan
tes de cargos decorrentes de transformação de empre
gos vagos, à época (da edição da Lei nº 8.112/90), fos
sem incluídos em tabela provisória, em extinção, pro
movendo a imediata passagem do servidor dessa tabe
la para idêntico cargo, legitimamente criado, assim que
este se encontrasse vago,de modo que, paulatinamen
te, fossem eliminadas as situações irregulares, inte
grando-se os ocupantes ao quadro regular'.

Os demais sessenta cargos visam dotar a Justi
ça do Trabalho da força de trabalho necessária para
cumprir suas atribuições legais, especialmente as de
correntes do disposto na Lei nº 9.957, de 2000, que
instituiu o procedimento sumaríssimo no processo
trabalhista, determinando, dentre outras disposições,
que a apreciação da reclamação deverá ocorrer no
prazo máximo de quinze dias do seu ajuizamento,
com instrução e julgamento em audiência única;'
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Isto posto, e não havendo, a nosso ver, qualquer
óbice ao ajuste administrativo pretendido pela Justiça
do Trabalho da 12ª Região, só nos resta votar pela
Aprovação, no mérito, do Projeto de Lei nQ 6.777, de
2002.

Sala das Sessões, de maio de 2003. - Deputa
do, Luiz Antonio Fleu ry, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nQ 6.777/02,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Luiz
Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sandro Mabel e Tarcisio Zimmermann 

Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Dra. Clair, Isaías
Silvestre, José Múcio Monteiro, Luciano Castro, Mil
ton Cardias, Paulo Rocha, Rodrigo Maia, Vanessa
Grazziotin, Vicentinho, Washington Luiz, Ariosto Ho
landa, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Júlio Del
gado, Maria Helena, Sandes Júnior e Welinton Fa
gundes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 6.778-A, DE 2002
(Do Tribunal Superior Eleitoral)

Dispõe sobre a transformação e cri
ação de funções comissionadas no Qua
dro de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 12a. Região e dá outras pro
vidências; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação (relator: Deputado
Luiz Antonio Fleury).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público Finanças
E Tributação (Art. 54 RICD) Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, I1

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público

I - Relatório

A proposta de alteração do Quadro de Pessoal
do TRT sediado na Capital do Estado de Santa Cata
rina foi aprovada pelo Conselho Superior da Justiça

do Trabalho. Trata-se da transformação de 44 (qua
renta e quatro) funções de Assistente Administrativo,
nível FC-04, em funções de Assessor de Juiz Titular
de Vara, nível FC-08, e ainda da criação de 86 (oiten
ta e seis) funções, sendo 10 (dez) de Assessor da
Presidência, FC-08, 12 (doze) de Assessor de Juiz,
também FC-08, 1 (uma) de Diretor de Serviço, igual
mente FC-08, 10 (dez) de Assistente Administrativo,
FC-04, e 53 (cinqüenta e três) de Auxiliar Especializa
do, FC-03.

A justificativa do projeto esclarece que a criação
de funções de Assessor de Juiz e de Diretor de Servi
ço visa equiparar a estrutura dos Gabinetes de Juizes
e da Secretaria da Terceira Turma, criada pela Lei
n.Q 8.621/93, à estrutura das demais Turmas. Já a
transformação de funções de FC-04 em FC-08 é de
fendida pela Corte face ao nível de responsabilidade
e à complexidade das atribuições inerentes aos
Assessores de Juizes.

Não foram apresentadas emendas à proposi
ção, quer na legislatura anterior, quer na corrente.

11 - Voto do Relator

Adotamos, por questão de princípio, a postura
de apoiar irrestritamente as propostas que pretendem
dotar o Poder Judiciário de plenas condições para
atender à demanda por prestação jurisdicional.

Coerente com tal postura, voto pela aprovação
do Projeto de Lei n.Q 6.778, de 2002.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2003. - Depu
tado Luiz Antonio Fleury, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 6.778/2002, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Sandro Mabel e Tarcisio Zimmermann 
Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Dra. Clair, Isaías
Silvestre, José Múcio Monteiro, Luciano Castro, Mil
ton Cardias, Paulo Rocha, Rodrigo Maia, Vanessa
Grazziotin, Vicentinho, Washington Luiz, Ariosto
Holanda, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Júlio
Delgado, Maria Helena, Sandes Júnior e Welinton
Fagundes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Medeiros, Presidente.
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PROJETO DELEI Nº 6.990-A, DE 2002
(Do Sr. João Magno)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro"; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Deputado Gilberto
Nascimento).

Despacho: Às Comissões de: Viação
e Transportes Constituição e Justiça e de
Redação

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciélção conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, \I

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

I - Relatório

o presente projeto de lei altera os arts. 15,
258, 259, 285 e 289 da Lei nº 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro", com as seguintes medidas:

1. estabelece que à nomeação dos membros
do CETRAN e do CONTRANDIFE será dada publici
dade, indicando-se a representatividade de cada um
desses membros;

2. fixa os valores das multas, para cada tipo de
infração, em Real;

3. determina que o cômputo da pontuação pre
vista no "caput" do art. 259 só será efetivado a partir
do não provimento do recurso contra a infração à
qual essa pontuação está relacionada;

4. dispõe que poderá ser concedido efeito sus
pensivo ao recurso caso ele não seja julgado no
prazo previsto; que, se o recurso não for julgado até
o limite máximode sessenta dias, o processo será
arquivado e proceder-se-á à devolução do valor re
colhido da multa; e, julgado o recurso, o recorrente
deverá ser notificado por remessa postal ou qual
quer outro meio que assegure a ciência do resultado
do julgamento pelo interessado;

5. determina que o recurso interposto à deci
são da Jari será julgado no prazo de trinta dias, para
casos não excepcionais, por colegiado especial inte
grado pelo Coordenador-Geral da JARI e por mais
dois Presidentes de Juntas, excluído o Presidente
da Junta que apreciou o recurso.

" - Voto do Relator

A presente proposição nos parece válida e
oportuna, já que toma iniciativas importantes como a
de garantir maior transparência no que se refere à
composição do CETRANe do CONTRANDIFE; a de
explicitar, no Código de Trânsito Brasileiro, os valores
das multas de trânsito em Real; e a de regulamentar
certas questões relacionadas ao recurso contra infra
ção.

Particularmente neste último caso, é urgente
que se tornem as medidas sugeridas, pois, com o atu
ai acúmulo de recursos contra infrações nas reparti
ções de trânsito,. muitos deles nem são devidamente
levados em conta ou julgados Com critério, o que tor
na os atuais procedimentos que os envolvem pouco
confiáveis ou desacreditados.

A nosso ver, os dispositivos propostos levarão
as repartições de trânsitba tomar mais a sério os re
cursos interpostos pelos supostos infratores, dan
do-lhes a necessária atenção e a justiça devida, sem
procrastinação, para benefício dos condutores que se
sentiram alvo de élutuélções arbitrárias e esperam re
vertê-Ias. Dessa forma, afigura do recurso contra in
fração, prevista no Código, será mais acreditada e
terá o respeito que merece.

Pelo exposto, somos pela aprovação do PL nº
6.990/2002.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. 
Deputado Gilberto Nascimento, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 6.990/02, nos termos do parecer
do relator, Deputado Gilberto Nascimento.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Leo

degar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes, Antô
nio Nogueira, Jorge Boeira, Teima de Souza, Cleuber
Carneiro, Lael Varella, Marcelo Guimarães Filho, Marceli
no Fraga, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Francisco Appio,
Mário Negrornonte, Pedro Fernandes, Philemon Rodri
gues, Almir Sá, Chico da Princesa, Milton Monti, Oliveira
Filho, Beto Albuquerque, Gonzaga Patriota, Leônidas
Cristino e Amauri Robledo Gasques - titulares, e Robério
Nunes, Gilberto Nascimento,. Leandro Vilela, Carlos
Alberto Leréia, João Tota, C;3.rlos Dunga, íris Simões,
Almeida de Jesus, Maurício Rabelo, Isaías Silvestre e
Professor lrapuan Teixeira - suplentes.

Sala da Comissão, em3 de setembro de 2003. 
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
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PROJETO DE LEI NQ 6.999-A, DE 2002
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

OF NQ 312/2002

Dispõe sobre a criação de funções
comissionadas no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Re
gião e dá outras providências; tendo pa
recer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprova
ção (relator: Deputado Luiz Antonio
Fleury).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público Finanças
e Tributação Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei através do qual bus
ca-se dotar o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região de 720 (setecentas e vinte) funções comissio
nadas FC-02, consideradas indispensáveis ao pleno
desenvolvimento das atividades daquele Tribunal.
Essas funções, a serem criadas mediante lei, confor
me determina o texto constitucional, substituiriam
funções gratificadas de Representação de Gabinete,
instituídas originalmente por decisão administrativa
do Órgão Especial daquela Corte, proferida em 1996.
Conforme consta da justificativa da proposição, tal
providência busca atender determinação do Tribunal
de Contas da União - TCU.

O Projeto de Lei nº 6.999, de 2002, foi distribuí
do a esta Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, que deverá, na presente oportunida
de, manifestar-se quanto a seu mérito. Não foram re
cebidas emendas nos prazos regimentais cumpridos
tanto na Legislatura anterior como na atual.

11 - Voto do Relator

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Re
gião, registra uma intensa demanda de ações tra
balhistas originadas nos Municípios sob sua juris
dição, que integram uma das regiões mais dinâmi
cas da economia brasileira. Para fazer frente ao
volume de processos recebidos, o Tribunal não
pode prescindir de uma adequada estrutura orga-

nizacional, que assegure a eficiência e celeridade
em seus trabalhos. Com esse propósito, o Órgão
Especial do Tribunal, em decisão administrativa de
1996, deliberou instituir funções gratificadas de
Representação de Gabinete.

Entretanto, esse procedimento não foi admitido
pelo Tribunal de Contas da União, conforme consta
da Decisão nº 828/2000 Plenário, proferida em outu
bro de 2000, da qual extrai-se o seguinte trecho,
pertinente à matéria aqui examinada:

"O Tribunal de Contas da União, em
sessão plenária, ante as razões expostas
pelo Relator, DECIDE: 8.1. fixar, com base
no inciso IX do art. 71 da Constituição Fede
ral e no caput do art. 45 da Lei nº 8.443/92
c/c o art. 195 do Regimento Interno, o prazo
de 15 (quinze) dias para o atual Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Re
gião adotar as providências necessárias ao
exato cumprimento dos dispositivos legais a
seguir mencionados: 8.1.1. art. 48, inciso X,
c/c art. 96, inciso 11, alínea "b", da Constitui
ção Federal, no tocante às funções gratifica
das de Representação de Gabinete (Auxiliar
Especializado) criadas por decisão do
Órgão Especial de 12.06.96, prejudicada
por nulidade absoluta, sendo desde já es
clarecido que, quanto ao ressarcimento das
quantias recebidas pelos servidores e à não
validade dos atos administrativos por eles
praticados, o efeito é ex nunc, ou seja, não é
necessária a restituição dos valores percebi
dos antes dessas providências, em razão da
contraprestação dos serviços".

A proposição ora submetida a este colegiado
tem como propósito, portanto, instituir por via legal
apropriada funções comissionadas cuja necessi
dade já havia sido reconhecida pelo Órgão Espe
cial do Tribunal, por ocasião da decisão adminis
trativa antes referida. Ao corrigir procedimento ad
ministrativo censurado pelo TCU, o projeto sob
exame restaura, pela via própria, funções comissi
onadas que configurariam, nos termos da justifica
tiva que o acompanha, "merecido incentivo aos
executores materiais" das ações empreendidas
pelo Tribunal.

Ante o exposto, manifesto meu voto pela apro
vação do Projeto de Lei nº 6.999, de 2002.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Luiz Antonio Fleury, Relator
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lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente do Projeto de Lei nº
6.999/2002, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sandro Mabel e Tarcisio Zimmermann - Vice-Pre

sidentes, Daniel Almeida, Ora. Clair, Isaías Silvestre,
José Múcio Monteiro, Luciano Castro, Milton Cardías,
Paulo Rocha, Rodrigo Maia, Vanessa Grazziotin, Vicen
tinho, Washington Luiz, Ariosto Holanda, Eduardo Bar
bosa, Eduardo Seabra, Júlio Delgado, Maria Helena,
Sandes Júnior e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Medeiros, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 540-A, DE 2003
(Do Sr. André Luiz)

Cancela as multas por avanço de si
nal aplicadas por fiscalização eletrônica no
período compreendido entre as vinte e três
e cinco horas, em todo o Território Nacio
nal; tendo parecer da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação, com substi
tutivo (relator: Deputadomall"celo Guima
rães Filho).

Despacho: Às Comissões de: Viação
e Transportes 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

Trata-se de proposição de autoria do nobre Depu
tado André Luiz, que cancela todas as multas em pro
cessamento e ainda não pagas, decorrentes de avanço
de sinal, e aplicadas por fiscalização eletrônica no pe
ríodo compreendido entre às 23,00 e 5,00 horas.

Em sua justificação, o autor do presente Projeto
enfatiza o grande risco de vida ao se parar em sinais
vermelhos nas esquinas das grandes cidades no refe
rido horário, principalmente em locais ermos e de
pouca iluminação.

Afirma, ainda, que após o advento dos equipa
mentos de fiscalização eletrônica, popularmente co
nhecidos por pardais, tornou-se impossível manter os

semáforos piscando intermitentemente em luz ama
rela como sinal de advertência aos motoristas naque
le período de tráfego reduzido.

Decorrido o prazo regimental de cinco sessões,
não foram apresentadas emendas neste órgão técnico.

É o nosso relatório.

11 - Voto do Relator

Com efeito, a violência verificada nos grandes
centros urbanos e até em determinados municípios
de médio e pequeno porte assusta o motorista que se
vê obrigado a parar no sinal vermelho à noite em loca
is escuros e ermos.

Não raro esses locais se constituírem alvo de
marginais, tornando o motorista vítima de assaltos e,
em muitos casos, violência física até com grande ris
co de vida.

Bastante oportuna, portanto, a iniciativa do no
bre Deputado André Luiz, que .busca evitar a exposi
ção do motorista à ação de meliantes nessas embos
cadas das quais não têm como se defender.

Todavia, é possível, do ponto de vista técnico, desli
gar os denominados pardais em horários previamente
definidos, religando-os ao raiar do dia, sem qualquer
comprometimento de seu normal funcionamento, segun
do consutta formulada ao órgão competente.

Para tanto, bastaria deixar os semáforos emitin
do intermitentes sinais de luz amarela, o que impedi
ria o acionamento dos pardais que somente ocorre no
avanço do sinal vermelho.

Sendo assim, neste particular, entendo meritó
ria a presente iniciativa visando a evitar a continuida
de de ocorrências futuras.

Porém, quanto às infrações pretéritas, não creio
seja de bom alvitre sua simples remissão.

Sabidamente, muitos motoristas, deliberada
mente, cometem diariamente infrações da espécie
em qualquer horado dia e da noite a despeito de se
tratar ou não de área de risco.

Na forma proposta, pois, estariam esses infrato
res simplesmente beneficiados pelo cancelamento
coletivo, circunstância esta que nos afigura injusta até
em relação àqueles que, curvando-se à lei, pararam
nos semáforos e foram vítimas de assaltos ou de
atentado a sua integridade física, além daqueles que
pagaram suas multas e se sentiriam, agora, no direito
de obter as respectivas restituições.

Logo, quer nos parecer crer que o texto admite
certo aperfeiçoamentopara excluir de sua incidência as
multas já aplicadas em decorrência de avanço de sinal
vermelho, máxime quando indistintamente proposta.
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Evidentemente que caberá ao CONTRAN editar
normas visando que o órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobe a via identífique as áreas de
risco, incumbindo-lhe, por conseguinte, a necessária
regulamentação da operacionalização técnica de tal
desligamento dos pardais no horário indicado pelo
autor da presente proposta.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL
540, de 2003, na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Marcelo Guimarães Filho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI Nº 540, de 2003

Cancela as multas por avanço de si
nal aplicadas por fiscalização eletrônica no
período compreendido entre vinte três e
cinco horas, em todo o Território Nacional.

Art. 1º O art. 90 do Código de Trânsito Brasileiro pas
sa a vigorar acrescido do parágrafo 2º, renumerando-se
para 3º o atual parágrafo 2º, com a seguinte redação:

"Art. 90 ..
1º O órgão ou entidade de trânsito

com circunscrição sobre a via é responsável
pela implantação da sinalização, responden
do pela sua falta, insuficiência ou incorreta
colocação.

§ 2º No período compreendido entre as
23,00 e 5,00 horas os semáforos instalados
em localidades previamente definidos, pelo
órgão ou entidade de trânsito com circunscri
ção sobre a via, como de potencial risco de
assaltos permanecerão com a luz amarela
piscando de forma intermitente, vedada a apli
cação de multa naquela localidade por qual
quer meio manual ou eletrônico, desde que
observado o limite de velocidade da via.

§ 3º O CONTRAN editará normas
complementares no que se refere à interpre
tação, colocação e uso da sinalização, bem
como a definição das localidades de que
trata o parágrafo anterior.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Marcelo Guimarães Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto

de Lei nº 540/03, com substitutivo, nos termos do pa
recer do relator, Deputado Marcelo Guimarães Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Leo

degar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes, Antô
nio Nogueira, Jorge Boeira, Teima de Souza, Cleuber
Carneiro, Lael Varella, Marcelo Guimarães Filho, Marceli
no Fraga, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Francisco Appio,
Mário Negromonte, Pedro Fernandes, Philemon Rodri
gues, Almir Sá, Chico da Princesa, Milton Monti, Oliveira
Filho, Beto Albuquerque, Gonzaga Patriota, Leônidas
Cristino e Amauri Robledo Gasques - ttlulares, e Robério
Nunes, Gilberto Nascimento, Leandro Vilela, Carlos
Alberto Leréia, João Tota, Carlos Dunga, íris Simões,
Almeida de Jesus, Maurício Rabelo, Isaías Silvestre e
Professor lrapuan Teixeira - suplentes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Cancela as multas por avanço de si
nal aplicadas por fiscalização eletrônica no
período compreendido entre vinte três e
cinco horas, em todo o Território Nacional.

Art. 1º O art. 90 do Código de Trânsito Brasileiro
passa a vigorar acrescido do parágrafo 2º, renume
rando-se para 3º o atual parágrafo 2º, com a seguinte
redação:

"Art. 90 .
§ 1º O órgão ou entidade de trânsito

com circunscrição sobre a via é responsável
pela implantação da sinalização, responden
do pela sua falta, insuficiência ou incorreta
colocação.

§ 2º No período compreendido entre as
23,00 e 5,00 horas os semáforos instalados
em localidades previamente definidos, pelo
órgão ou entidade de trânsito com circunscri
ção sobre a via, como de potencial risco de
assaltos permanecerão com a luz amarela
piscando de forma intermitente, vedada a apli
cação de multa naquela localidade por qual
quer meio manual ou eletrônico, desde que
observado o limite de velocidade da via.

§ 3º O CONTRAN editará normas
complementares no que se refere à interpre
tação, colocação e uso da sinalização, bem
como a definição das localidades de que
trata o parágrafo anterior.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salada Comissão, 3de setembro de 2003.
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI·Nº 850-A, DE 2003
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Proíbe o uso de publicidade em li
vros didáticos e material escolar; ten
do parecer da Comissão de Educação e
Cultura pela aprovação deste e das
emendas apresentadas na Comissão,

com substitutivo (relatora: Deputada Pro
fessora Raquel Teixeira).

Despacho: Às comissões de: Educa
ção e Cultura Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção e Cultura

EMENDA NO

-l ;.2. GC3.

PROJETO DE LEI NO
850/2003

I

/I
USO EXCLUSIVO DA COMISSAO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PÂGIN.c
1/1

I
850, de 2003, que dispõe sobre a proibição dei'
a seguinte redação: I

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

AUTOR: DEPUTADO SEVE;:RIANO ALVE;:S

IEMENDA MODIFICATIVA

I
i
iDê-se ao Art. 1° do Projeto de Lei NO
!PubliCidade em livros e material escolar,

I
i"Art. 1° O uso de publicidade em livros didáticos e material escolar distribuídos pelai
IMinistério da Educação para o ensino público, nos níveis. referentes à educação báslca,1

l
ifica limitado às mensagens de interesse público, como aquela-s de caráter educativo e/oul
preventivo" . !

i
~USTIFICAÇÃO

I
iA presente emenda ao PL NO 850, de 2003. visa assegurar que os livros didáticos e oi
Imaterial escolar distribuídos pejo Ministério da Educação para o ensino público, nos níveisl
)referentes à educação básica, não contenham publicidade particular, mas possam conte~

ifTlensagens publicitárias de interesse público, como as de caráter educativo e/oui
Ipreventlvo. '

i I
iAs restrições apresentadas pela presente emenda - quanto ao nível de ensino e o tipo dei

I
linstituiÇ~O ,de ensino atingidas peia propo.sição - visam eVitar. uma possível ingerência doI
Poder PubliCO sobre a esfera de ação da iniciatíva privada, bem como das universidadesl
,que,_ c;:omo. determina ~ Constituição brasileira, têm autonomia didático-pedagógica e!
ladrnlnlstratlva, o que Inclui aqUisição e distribuição de livros e materiais didático-i
(escolares. .

27/05/03

DATA

ASSINATURA PARLAMENTAR
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EMENDA NO

&. / ,10 e ~

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO
PROJETO DE LEI N°

850/2003

Setembro de 2003

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

I
IAUTOR: DEPUTADO SEVERIANO ALVES

IPARTIDO UF PÂGINf

I PDT BA I 1/1

I
:
iEMENDA MODIFICATIVA
I

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

r

liDê-se à ementa do Projeto de Lei NO 850, de 2003, que dispõe sobre a proibição de
IPubliCidade em livros e material escolar, a seguinte redação; i
i I
I I

I"Dispõe sobre a publicidade em livros didáticos e material escolar distribuídos pelol
;Ministério da Educação para o ensino público, nos níveis referentes à educação báscla". I
r

~USTIFICAÇÃO

I
IEm virtude de emenda
!S50, de 2003.
i
i

modificativa, propomos alteração da ementa original do PL

27/05/03

DATA :7~
A55 TURA PARLAMENTAR

.. 6

......_-_ ..•-_._ ~-_.~ _-_._.__.._._-----~ __._-- -_._.._---



11 - Voto da Relatora

A questão do uso da publicidade em livros didá
ticos não é nova nem pacífica, e, segundo registra a
professora Ernesta Zamboni, da Unicamp, em tese de
doutorado largamente conhecida, está estreitamente
vinculada à concepção do livro didático como uma
mercadoria. Esta concepção, por sua vez, é conse
qüência das políticas públicas de co-edição, aquisi
ção, custeio e distribuição de material escolar adota
das pelo Estado a partir de 1970, aproximadamente.

É até compreensível, embora não justificável,
que a excepcional expansão do mercado do livro di
dático tenha dado margem a práticas comerciais de
duvidosa qualidade do ponto de Vista ético. O que im
porta é que essas práticas algumas vezes perpetra
das sob o disfarce da "contextualização" ou "exempli
ficação" do que se pretende ensinar, passaram a ser
publicamente contestadas depois que, nos primeiros
meses de 2000, o Jornal do Brasil denunciou a pre-

I - Relatório

É submetido à nossa avaliação o mérito educa
cional do Projeto de Lei nº 850, de 2003, que tem por
objetivo proibir o uso de publicidade em livros didáti
cos e material escolar. Segundo o autor, o nobre De
putado Fumar Máximo Damasceno, o uso indiscrimi
nado desse tipo de publicidade é inadmissível do pon
to de vista educativo, pois induz o estudante ao con
sumo dos produtos anunciados, podendo levá-lo a
dependência ou consumismo, que já é um distúrbio
psíquico. Livros didáticos, comenta o autor, devem ser
neutros em relação ao consumo comercial de produ
tos em geral.

Trata-se de proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões.

No prazo regimental, o Deputado Severiano
Alves apresentou duas emendas. Numa, propõe res
tringir o .uso da publicidade em livros didáticos às
mensagens de interesse público, de caráter educativo
ou preventivo. Ao mesmo tempo, no intuito tanto de
evitar uma possível ingerência do Poder Público so
bre a esfera de ação da iniciativa privada quanto de
preservara autonomia didático-pedagógica das uni
versidades, o Deputado Severiano Alves sugere que
tal norma seja aplicável somente no âmbito do Pro
grama Nacional do Livro Didático - PNLD. Na outra
emenda, é sugerida a adequação da ementa à altera
ção proposta na parte normativa.

É o relatório.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA sença de propaganda comercial em livros didáticos
E DESPORTO recomendados pelo MEC.

A denúncia repercutiu no Congresso Nacional e
ensejou a apresentação de dois projetos de lei de proi
bição do uso de propaganda comercial em livros didáti
cos. Menos de um ano depois, porém, o Ministério da
Educação distribuiu 575 mil exemplares de um livro de
estudos sociais, cujo capítulo que trata dos partidos
políticos estava ilustrada com foto de um congresso do
PSDB, partido do então presidente da República. No
vas reclamações, outro projeto de lei e um estudo so
bre a pertinência do uso de imagens comerciais nos li
vros didáticos encomendado pelo Ministro da Educa
ção ao Conselho Nacional de Educação.

O estudo foi realizado no âmbito da Câmara de
Educação Básica, da qual, à época, com muita homa,
éramos vice-presidente, e veio a público na forma do
Parecer CEB nº 15/2000, relatado pelo professor Car
los Roberto Jamil Cury. Dentre as conclusões, cons
tam as que seguem:

1ª) É complexa a relação entre o livro didático,
enquanto componente de programas de assistência
ao educando, e a publicidade, enquanto divulgação
comercial de mercadorias ou empresas com fins pro
mocionais.

2ª) Tanto a legislação em vigor (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança
e do Adolescente e Código de Proteção e Defesa do
Consumidor) quanto a lógica, o bom senso e a boa di
dática repelem ouso de material escolar para a divul
gação de mercadorias com objetivos comerciais.

3ª) O fato de haver uma lei que defende o consu
midor da publicidade enganosa e abusiva é um indício
de que publicidade não significa, por si só, nem deso
nestidade nem falsidade.

4ª} O que deve ser objeto de questionamento é
a referência ou a representação de produtos identifi
cados.

5ª) A exemplo de qualquer outro ponto deles
constante, o uso de imagens comerciais identificadas
em livros didáticos deve visar a objetivos pedagógi
cos que de outra forma não poderiam ser alcançados,
jamais a objetivos comerciais e lucrativos.

Não temos conhecimento de que fatos como os
que foram denunciados em 2000 e 2001 tenham-se
repetido. É provável que não, até porque, hoje, consta
dos editais de convocação para inscrição em proces
sos de seleção de livros e dicionários no âmbito do
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, que o li
vro didático não deve conter publicidade que incite ao
consumo de marcas, produtos e serviços comerciais.



46352 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Obviamente, sob pena de não ser recomendado nem
financiado pelo MEC.

Proposições como o PL nº 850, de 2003, podem
não operar milagres, mas podem dar uma força vincu
lante maior às medidas de natureza administrativa e
pedagógica que já vêm sendo tomadas pelo Poder
Público e pelas próprias instituições de ensino. Suge
rimos, no entanto, que a proibição seja um pouco
mais diferenciada, até para reduzir o risco de polêmi
cas corretamente apontado pelo Deputado Severiano
Alves, em suas emendas. Sugerimos, ainda, que, a
exemplo do PL nº2.884, de 2000, já arquivado, a nova
norma seja inserida na lei que regula a publicidade no
Brasil, ou seja, no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, ficando os abusos, a informação inade
quada e as distorções sujeitos às sanções nele esta
tuídas.

Em síntese, somos pela aprovação do PL nº
850, de 2003, e das emendas a ele apresentadas na
forma do substitutivo em anexo.

É o voto.
Sala da Comissão, 24 de julho de 2003. - Depu

tada Professora Raquel Teixeira, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI Nº 850, DE 2003

Acrescenta parágrafo único ao art.
79 da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho

de 1990, Código de Defesa e Proteção do Consumi
dor, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

"Art. 79 .
Parágrafo único. O uso de imagens co

merciais identificadas em livros didáticos in
fanto-juvenis terá finalidade estritamente in
formativa e educativa, vedada a utilização
de material escolar como veículo de publici
dade e difusão de marcas, produtos e servi
ços comerciais:'

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

Sala de Reuniões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Professora Raquel Teixeira, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 850/2003, e as Emendas de nºs

1/2003 e 2/2003 apresentadas na Comissão, com
substitutivo, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Professora Raquel Teixeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Professora Raquel

Teixeira e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Biffi, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chico Alen
car, Clóvis Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Seabra,
Fátima Bezerra, Gilmar Machado, Humberto Michiles,
Iara Bernardi,lvan Valente, João Matos, Neyde Apa
recida, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Paulo Rubem
Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves, Deley, Dr.
Francisco Gonçalves, Eduardo Barbosa, Janete Capi
beribe e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Gastão Vieira, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CEC

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de

1990, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, pas
sa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 79 .
Parágrafo único. O uso de imagens co

merciais identificadas em livros didáticos in
fanto-juvenis terá finalidade estritamente in
formativa e educativa, vedada a utilização
de material escolar como veículo de publici
dade e difusão de marcas, produtos e servi
ços comerciais:'

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publ icação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.162-A, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Acrescenta dispositivo ao art. 158
do Código de Trânsito Brasileiro, para
tornar obrigatória a aprendizagem notur
na; tendo parecer da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação (relator:
Deputado Carlos Santana).

Despacho: Às Comissões de: Viação
e Transportes Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11
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PUblicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

1- Relatório

O projeto de lei em epígrafe acrescenta disposi
tivo ao art. 158 do Código de Trânsito Brasileiro para
dispor sobre o aprendizado noturno dos candidatos à
obtenção da habilitação.

Na justificação da medida, o autor assinala a im
portância de garantir aos aprendizes a vivência de
toda a gama de situações reais ao volante, notada
mente aquelas de caráter especial não incluídas no
treinamento atual, como dirigir a noite.

No prazo regimental não foram entregues
emendas ao projeto.

É o relatório.

11- Voto do Relator

De posse da Permissão para Dirigir, muitos can
didatos se deparam com situações novas ao volante,
para as quais não receberam treinamento apropriado.
É o caso da direção noturna, que requer do novo con
dutor maior atenção para o desempenho correto ao
volante das atividades aprendidas à luz do dia.

O ambiente noturno, caracterizado pela baixa
luminosidade e pelo ofuscamento resultante dos fa
róis dos veículos, entre outras condições próprias do
período, exige procedimentos adequados e precisos,
para se garahtir a segurança no trânsito.

Hoje, além de não contarem com o apoio do
instrutor, os novos motoristas enfrentam a condução
noturna com a pressão de não poderem errar, sob
pena de não conseguirem a Carteira Nacional de
Habilitação. Para obtenção do documento definitivo,
o Código impõe como requisitos ao principiante,
passar um ano sem cometer infração gravíssima,
grave ou reincidir em infração média.

Com o objetivo de assegurar ao candidato trei
namento nas diversas situações e ambientes com os
quais o futuro motorista vai deparar-se, o projeto de
lei em análise modifica0 art. 158 do Código de Trân
sito, acrescentando·lhe dispositivo obrigando a
aprendizagem à noite e remetendo ao CONTRAN a
fixação da carga horária mínima das aulas de direção
noturna.

Assim, votamos pela APROVAÇÃO do PL nº
1.162/03.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado Carlos Santana, Relator.

III-Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 1.162/03, nos termos do parecer
do relator, Deputado Carlos Santana.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Leo

degar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Jorge Boeira, Teima de Souza,
Cleuber Carneiro, Lael Varella, Marcelo Guimarães
Filho, Marcelino Fraga, Osvaldo Reis, Pedro Chaves,
Francisco Appio, Mário Negromonte, Pedro Fernan
des, Philemon Rodrigues, Alrnir Sá, Chico da Prince
sa, Milton Monti, Oliveira Filho, Beto Albuquerque,
Gonzaga Patriota, Leônidas Cristino e Amauri Roble
do Gasques - titulares, e. Robério Nunes, Gilberto
Nascimento, Leandro Vilela, Carlos Alberto Leréia,
João Tota, Carlbs Dunga, frisSimões, Almeida de Je
sus,·Maurício Rabelo, Isaías Silvestre e Professor Ira
puan Teixeira - suplentes .

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. ~
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE·DECRETO LEGISLATIVO
NQ 2.825-A,DE 2002

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

TVR NQ2;860/2002
MSCN!2 771/2002

Aprova·o ato que outorga permissão
à Sesal - Comunicação e Informática
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Polita Grossa, Estado do Para
ná; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e JUstiça ede Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa {Relator: Deputado Paulo
Magalhães).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 1.482, de 2 de agosto de 2002, que
outorga permissão à Sesal- Comunicação e Informá
tica Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada, na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.

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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 2.825,
de 2002.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu
tado Paulo Magalhães, Relator.

11I - 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 2.825/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28-A, DE 2003

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

TVR Nº 1.918/2002
MSC Nº 27212002

Aprova o ato que outorga permissão
à. Magui Comunicação e Marketing Ltda.
Para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Seio Oriente, Estado de Minas Ge
rais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado
Alceu Collares).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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- 322, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão á Magui - Comunicação e Marketing
Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora

..~.-_.__ .._---
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em freqüência modulada, na cidade de Belo Oriente,
Estado de Minas Gerais.

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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n2
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 legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 2003

Sala da Comissão, 2 de Agosto de 2003. 
Alceu Collares, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nO 28/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Alceu Co 1 lares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -

Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magafhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, lldeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, JúlioDelgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato,Mauro Be
nevídes, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e lelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presdente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55-A, DE 2003

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

MSC Nº 1.226/1998

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à .Rádio Clube Ararense
Ltda. para explorar serviço de. radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Araras, Estado de São Paulo; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: Deputado Alceu Collares).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 atoa que se refe
re a Portaria n- 40, de 23 de janeiro de 198, que auto
riza a Rádio Clube Ararense Ltda. a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Araras,
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



46356 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

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 requisitas 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.

Obedecidos os requisitas constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas. conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n9
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 Projeta de Decreto Legislativo nº 55, de
2003

Sala da Comissão, de agosto de 2003. - Alceu
Collares, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nO 55/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Alceu Collares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh- Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, lbra-

him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Mauricío Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, em 2 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56-A, DE 2003

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

TVR Nº 381/2000
MSC Nº 1.441/2000

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Sociedade Rádio Cultu
ra de Vargem Grande do Sul Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Vargem
Grande do Sul, Estado de São Paulo; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado Júlio Delgado).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 n2 413, de 31 de julho de 2000, que reno
va, a partir de 10 de maio de 1994, a permissão outor
gada à Sociedade Rádio Cultura de Vargem Grande
do Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Var
gem Grande doSul, 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
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Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje
to de DecretOLegislativo 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 ale 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 é:!l.tribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria éde competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos oU princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem· adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidé:!l.s pela Lei Complementar n2
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n- 107,
de 2001.

Istoposto, 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 n2 56, de
2003.

Salada Comissão, 20 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Delgado, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
no 56/2003, nos termos doParecer do Relator, Depu
tado Júlio Delgado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, BoscoCosta,Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra-

him Abi-Ackel,lIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortíz, Maurício Ouintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda,·Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57-A, DE 2003

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

TVRN2 853/2001
MSC Nº 626/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Tabajara ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Tuba
rão, Estado de Santa Catarina; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Deputado. Pa.stor Amarildo).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 13 de junho de 2001 , que renova, por dez
anos, a partir de 10 de maio de 1994, a concessão ou
torgada à Rádio Tabajara Ltda., para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Tubarão, Estado de
Santa Catarina.

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,
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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 daCâ
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.

Obedecidos os requisitas constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n2
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n2 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 nº 57, de
2003.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Pastor armarildo, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nO 57/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Pastor Amarif do.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, ibra
hím Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar-

tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Iva
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortíz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentei, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zetinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 64-A, DE 2003

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

TVR Nº 2.618/2002
MSC Nº 660/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Empreendimento de Comunicação da
Ibiapaba Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Guaraciaba do Norte,
Estado do Ceará; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa (relator: Deputado Bis
po Rodrigues).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 1.062, de 26 de junho de 2002, que
outorga permissão à Empreendimento de Comunica
ção Ibiapaba Ltda., para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade Gu
araciaba do Norte, Estado do Ceará.

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,
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n2
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n2107,
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 n2 64, de
2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - De
putado Bispo Rodrigues, Relator.

11I - 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nO 64/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar-

tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli,.Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

TVR Nº 3.09212002
MSC Nº 957/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade São Gotardo de Radiodifu
são Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Gotardo, Estado de Mi
nas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado Ni
cias Ribeiro).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 1.949, de 10 de outubro de 2002, que
outorga permissão à Sociedade São Gotardo de Ra
diodifusão Ltda, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
São Gotardo, Estado de Minas Gerais.

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,
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n2 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 n2 74, de
2003.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2003. - De
putado Nicias Ribeiro, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
n0 74/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Nicias Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Pauta,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo

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

Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Crtiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho,
Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Pau
lo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubí
nelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarínga
Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Corioiano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82-A, DE 2003

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

MSC Nº 1.47711998

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Goru
tubana Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Janaúba, Estado de Minas Gera
is; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Deputado. Anivaldo
Vale).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 24 de novembro de 1998, que renova, por
dez anos, a partir de 16 de julho de 1992, a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Gorutubana Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Janaúba, Estado de Minas Gerais.

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 e epígrafe.

É o relatório.
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,,- Voto do Relator

Conforme determina o Regimentolntemo 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 preceitua0
art. 109 do Regimento· Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos. constatar que o projeto em exame não
contrariapreceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada haverido, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A tecnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Istoposto, nadarl1aishavendoque possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da·constitucionaHdade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - De
putado Anivaldo Vale, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 82/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Anivaldo Vale.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard - Vice-Pre
sidentes, Alceu Collares, André de Paula, Antonio
Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues,
Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IldeuAraújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, MendesRibeiro Filho, Men
donça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Paulo Pi-

menta, Roberto Ma.galhães, Robson Tuma, Rubinelli,
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson Santos,
Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schirmer, Co
lombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico, Gonzaga
Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Benevides,
Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva e Zelinda
Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Pr,esidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83-A, DE 2003

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

MSC Nº 505/1999

Aprova0 ato que renova a conces
são outorgada à Fundação L'Hermitage
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Silvâ
nia, Estado de Goiás; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela.constitucionalidade, juridi
cidade e té.cnica legislativa (Relator: De
putado Mauro Benevides).

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

Parecer da Comissão dê Constituição 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 constante do
Decreto de 14 de abril de 1999, que renova, por dez
anos anos, a partir de 28 de fevereiro de 1995, a con
cessão outorgada à Fundação L.:Hermitage, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, ha cidade de Silvânia,
Estado de Goiás.

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
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 83, de
2003.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003.
Deputado Mauro Benevides, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
no 83/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Mauro Benevides.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson

Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003.
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85-A, DE 2003

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

TVR Nº 655/2001
MSC N º 24/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Salamanca de
Barbalha S/A para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Barbalha, Estado do Ceará; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Reginaldo Germano).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 21 de dezembro de 2000, que renova, por
dez anos, a partir de 24 de janeiro de 1995, a conces
são outorgada à Rádio Salamanca de Barbalha S/A,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Barbalha, Estado do Ceará.

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

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



I - Relatório

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 87-A, DE 2003

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

TVR Nº 888/2001
MSC Nº 641/2001

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria nº 4, de 18 de janeiro de 2001, que
renova, a partir de 25 de junho de 1994, a permis
são outorgada à Rádio Jacobina FM Uda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Jacobina, Estado
da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi
apreciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca, que aprovou parecer favorável, apresentando o
Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Jacobina FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Jacobina, Estado da Bahia; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Depeputado Cezar Schirmer).

(À Comissãode Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de·Constituição e Justiça e
de Redação

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 daproposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da

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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 85/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Reginaldo Germàno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues,
Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Saltori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Ma
urício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça
Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Vicente Cascione, Wilson Santos, Carlos Mota,
César Medeiros, Cezar Schirmer, Colombo, Coriolano
Sales, Dilceu Sperafíco, Gonzaga Patriota, José Pimen
tel, Manato, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ricardo
Barros, Rogério Silva e Zelinda Novaes.
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pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. -
técnica legislativa da proposição em análise. Deputado Luiz Eduardo Greenhalh, Presidente.

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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2003.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - De
putado Reginaldo Germano, Relator.
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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 Legis
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº
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 nº 87, de
2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - De
putado, Cezar Augusto Schirmer, 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 do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 87/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Cezar Schirmer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa

trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Fros
sard - Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de
Paula, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bis
po Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna
Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Marfins, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella
Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Ney Lopes, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Ro
berto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vi
cente Arruda, Vicente Cascione, Wilson Santos,
Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schirmer, Co
lombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico, Gonza
ga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Benevi
des, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva e
Zelinda Novaes.

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

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 89-A, DE 2003

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

TVR Nº 1.699/2002
MSC Nº 124/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Educacional
Sant'Ana para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Caicó, Estado do Rio Gran
de do Norte; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado. Co
lombo).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 à Portaria nº 630, de 24 de outubro de 2001 , que re
nova, a partir de 9 de dezembro de 1996, a permissão
outorgada à Fundação Educacional Sant'Ana para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte.

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
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is' podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade·material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
pare~em adequadas, .conformando-se. perfeitamente
às normas estab~lecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Istoposto, nada mais havendo quepossa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, jutidicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de

2003.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu

tado Colombo 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 89/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Colombo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Iva
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, MaUrício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, NeV Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubínelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Oolombo, Coriolan~ Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zeljnda Novaes.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2003 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 93-A, DE 2003

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

TVR •Nº 2.235/2002
MSC Nº 400/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Cultural Rio
grandense para explorar serviço de radi
odifusãosonora em onda média, na cida
de de Vacaria, Estado do Rio Grande do
Sul; tendoparecerda Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (Relator: Deputado Bosco
Costa).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 17 de maiode 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 10 de janeiro de 1996, a concessão
outorgada à Fundação Cultural Riograndense, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Va
caria' Estado do Rio Grande do Sul.

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 Oecreto Legislativo emepigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, lII,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 requisitas constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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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.

Obedecidos os requisitas constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas· pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 93, de
2003.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2003. - Depu
tado Bosco Costa, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 93/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu

tado Bosco Costa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus Ana
nias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, lbra
him Abi-Ackel, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
fins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Iva
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado,·Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 107-A, DE 2003

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

MSC NQ 249/1997

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Trídio Radiodifusão
ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: Deputado Colombo).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 18 de fevereiro de 1997, que renova, por
dez anos anos, a partir de 10 de novembro de 1993, a
concessão outorgada à Trídio Radiodifusão Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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 epigrafe.

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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
107, de 2003.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. 
Deputado Colombo, 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 do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 107/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Colombo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa
trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Fros
sard - Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de
Paula, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Netó, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bis
po Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna
Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella
Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Pra.do,
Ney Lopes, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Ro
berto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vi
cente Arruda, Vicente Cascione, Wilson Santos,
Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schirmer,
Colombo, Coriolano Sales, Dilceu, Sperafico, Gon
zaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério
Silva e ZelindaNovaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111-A, DE 2003

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

TVR Nº 2.250/2002
MSC Nº 410/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Quell'ência FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: Deputado
Wellington Roberto).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- 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 nº 778, de 14 de dezembro de 2001 , que
renova, a partir de 12 de fevereiro de 1998, a permis
são outorgada à Rádio Querência FM Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul.

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 epigrafe.

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.
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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.

Obedecidos os requisitas constitucionais forma
is' podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 111, de
2003.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2003. 
Deputado Wellington Roberto, Relator

11I - 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 111/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Wellington Roberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinellí, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

""- ~---~-" ~~-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116-A, DE 2003

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

TVR Nº 2.043/2002
MSC Nº 299/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Artística e Cultural de Desenvolvi
mento do Setor Marista Sul a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva (Relator: Deputado Rogério Silva).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 176, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Artística Cultural de Desenvol
vimento do Setor Marista Sul a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás,
retificando o prazo original de três para dez anos, em
vista do que dispõe a Lei nº 10. 597/2002.

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.

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

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e· a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 técníca·le
gislativa do ProJeto de Decreto Legislativo nº 116, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Rogério Silva, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 116/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Rogério Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, JOsé Hoberto Arruda,.JÚlio Delgado, Marcelo
Ortiz, MaUrício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão; 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz·Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126-A, DE 2003

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

MSC N!! 494/1998

Aprova o ato·que renova a permissão
outorgada à Rádio Piratininga de São José
dos Campos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de São José dos Cam
pos, Estado de São Paulo; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa (relator: De
putado Ricardo Barros).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição te 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 nº 47, de 23 de janeiro de 1998, que re
nova, a partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão
outorgadaà Rádio,Piratininga de São José dos Cam
pos Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de São José
dos Campos, 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.

1/ - 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.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 126, de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Ricardo Barros, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 126/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Barros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard ~

Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 129-A, DE 2003

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

TVR NQ 25/2000
MSC NQ 816/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Canguçuen
se de Rádio ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: Deputado
Promotor Afonso Gil).

(À Comissão de Constituição 3eJustiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 23 de maio de 2000, que renova, por dez
anos, a partir de 10 de maio de 1994, a concessão ou
torgada à Sociedade Canguçuense de Rádio Uda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul.

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 parecerfavorável, 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.

---- .._--_.._----------
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 129, de
2003.

Sala da Comissão, em 12 de agosto de 2003. 
Deputado Promotor Afonso Gil, Relator.

li! - 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 129/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Promotor Afonso Gil.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz· Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrúbal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
fins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 136-A, DE 2003

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

TVR N2 1.0S0/2001
MSC N2 943/2001

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Clube de Ourinhos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ouri
nhos, Estado de São Paulo; tendo parecer
da Comissão de. Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa (relator: De
putado Odílio Balbinotti).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria nº 252, de 16 de maio de 2001 , que renova, a
partir de 1º de maio de 1994, a permissão outorgada à
Rádio Clube de Ourinhos Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Ourinhos, 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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
ás normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 136, de
2003.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. 
Deputado Odílio Balbinotti, 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 do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 136/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Odílio Balbinotti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juiza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, Ildeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José
Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ri
beiro Filho Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Ma
galhães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Rob
son Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vicente
Cascione, Wilson Santos, Carlos Mota, César Mede
iros, Cezar Schirmer, Colombo, Coriolano Sales, Di
Iceu Sperafico, Gonzaga Patriota, José Pimentel,
Manato, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ricardo
Barros, Rogério Silva e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140·A, DE 2003

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

TVR Nº 1.278/2001
MSC Nº 1.067/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Televisão Verdes Mares
ltda., Para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Dep. José Pimentel).

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

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 10 de outubro de 2001 , que renova, por
dez anos anos, a partir de 10 de novembro de 1993, a
concessão outorgada à Televisão Verdes Mares
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

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 epigrafe.

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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havéndo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
140, de 2003.

Sala da Comissão, 19de agosto de 2003. - Depu
tado José Pimentel, Relator.

UI - 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 do Projeto de Decreto Legislativo
no 140/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado José Pimentel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. _
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 146-A, DE 2003

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

TVR Nº 1.604/2002
MSC NQ 55/2002

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Antena Jovem FM a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Trajano de Moraes, Estado do Rio de Ja
neiro; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado
Gonzaga Patriota.

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD))

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 665 de 14 de novembro de 2001 , que
autoriza a Rádio Comunitária Antena Jovem FM a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusãocomunitária na cidade de Trajano de Mora
es, Estado do Rio de Janeiro, retificando o prazo origi
nai de três para dez anos, em vista do que dispõe a
Lei nº 10.597/2002.

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, 11I, 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.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nQ

95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nQ 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 nº 146,de
2003.

Sala da Comissão, 14 de de 2003. - Deputado
Gonzaga Patriota, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 146/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
fins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Saies, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147-A, DE 2003

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

TVR Nº 1.888/2002
MSC Nº 268/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Emissora do
Grande Vale Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Caçapava, Estado de São
Paulo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, jUridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Fernando de Fabinho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 1Q de abril de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 20 de outubro de 1997, a concessão
outorgada à Rádio Emissora do Grande Vale Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Caçapava, 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.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 147, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Fernando de Fabinho, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 147/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Fernando de Fabinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abl-Ackei, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartorí, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 148~A, DE 2003

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

TVR·Nº 1993/2002
MSC Nº 285/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Sistema Regional de Ra
diodifusão ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Votorantim, Estado
de São Paulo;· tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relatora: Deputa
da Fátima Bezerra).

Despacho: A Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 807, de 21 de dezembro de 2001, que
renova, a partir de 18 de março de 1996, a permissão
outorgada ao Sistema Regional de Radiodifusão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Votorantim,
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 epigrafe.

É o relatório.

" - Voto da Relatora

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 requisitas constitucio
nais formais relativos á competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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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.

Obedecidos os requisitas constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 c

gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de
2003.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. 
Deputada Fátima Bezerra, Relatora.

m- 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 148/2003, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Fátima Bezerra.

-Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Ma.rcelo
Ortiz, Maurício auintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150-A, DE 2003

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

TVR Nº 2.252/2002
MSC Nº 410/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Panorama ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Avaré, Estado de São Paulo; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Deputado Eliseu Padilha).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 201, de 25 de fevereiro de 2002, que
renova, a partir de 5 de novembro de 1996, a permis
são outorgada à Rádio Panorama Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Avaré, 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 epigrafe.

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-

~~- ---------- ------- -----------
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformandú-se perfeitamente
às normas. estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e búa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
150, de 2003.

Sala da Comissão, 16de agosto de 2003. - Depu
tado Eliseu Padilha, Rela.tor.

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 do Projetú de Decreto Legislativo
nº 150/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Eliseu Padilha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e. Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia,· Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Búsco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, Júsé Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado,· Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombb, Coriolanú Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Salada Comissão, 2 de setembro de 2003.
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 152-A, DE 2003

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

TVR N2 2.367/2002

MSC N2 457/2002

Aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema de Radiodifusão Ribas
do Rio Pardo ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Bandeirantes, Estado do
Mato Grosso do Sul; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putado Custódio Mattos).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante De
creto de 4 de junho de 2002, que outorga concessão
ao Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo
Ltda., para explorar, pelú prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Bandeirantes, Estado
do Mato Grosso do Sul.

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
Uniãú e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante á sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 152, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Custódio Mattos, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 152/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Custódio Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu ColIares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araújo, lnaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 153-A, DE 2003

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

TVR Nº 2.511/2002
MSC NQ 633/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Presença Sistema de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Monte Carmelo, Estado de Mi
nas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado Ro
gério Silva).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 910, de 5 de junho de 2002, que outor
ga permissão à Presença Sistema de Comunicação
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Monte Carme
lo, Estado de Minas Gerais.

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
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

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.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 153, de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Silva, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 153/2003, nos termos do parecer do Relator, De
putado Rogério Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Colares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Ouintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Corioiano Saies, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
DeputadoLuiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155-A, DE 2003

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

TVR Nº 2.614/2002
MSC Nº 659/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Master FM ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Barbosa
Ferraz, Estado do Paraná; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator:
Deputado Cleonâncio Fonseca).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 1.098, de 26 de junho de 2002, que
outorga permissão à Rádio Master FM Ltda., para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' .serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Barbosa Ferraz,
Estado do Paraná.

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 legislativada 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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 155, de
2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - Depu
tado Cleonâncio Fonseca, 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 do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 155/2003, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Cleonâncio Fonseca.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Bisca.ia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José
Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ri
beiro Filho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Ma
ga�hães' Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Rob
son Tuma, Rubinellí, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vicente
Cascione, Wilson Santos, Carlos Mota, César Mede
iros, CezarSchirmer, Colombo, Coriolano Sales, Dil
ceu Sperafico, Gonzaga Patriota, José Pimentel,
Manato, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ricardo
Barros, Rogério Silva e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164-A, DE 2003

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

TVR Nº 2.85212002
MSC Nº 770/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Hortência Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Corupá,
Estado de Santa Catarina; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator:
Deputado Gonzaga Patriota).

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

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- 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 nº 1.573, de 8 de agosto de 2002, que
outorga permissão à Rádio Hortência Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Corupá, Estado de Santa
Catarina.

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 ·Iegislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria éde competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interho.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A téchica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamehte
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
164, dê 2003.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2003. 
Deputado Gonz:aga Patriota, Relator.

11 - Parecer da Comissao

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 164/2003, nos termos do parecer do Relator, De
putado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaido Leitão, Jaime Mar
fins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício QUintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelihda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 167-A, DE 2003

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

TVR N2 3.063/2002
MSC N2 877/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural do municfpio de Central do
Maranhão a éXécutar, Sém direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Central do Mara
nhão, Estado do Maranhão; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade. e técnica legislativa (Re
lator: Deputado Wellington Roberto).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 1.891, de 18 de setembro de 2002,
que autoriza a Associação Cultural do município de
Central do Maranhão a executar, sem direito de exclu
sividade, serviçó de radiodifusão comunitária na cida
de de Central do Maranhão, Estado do Maranhão, re
tificando o prazo original de três para dez anos, em
vista do que dispõe a Lei nº 10.597/2002.

De competêhcia 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, m,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.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 167, de
2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - Depu
tado Wellington Roberto, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 167/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Wellington Rúberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 180-A, DE 2003

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

TVR Nº 3.287/2002
MSC Nº 1.164/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Novo Milênio, para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Guarapa
ri, Estado do Espírito Santo; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Deputado Cleonâncio Fonseca)

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

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria nº 2.647, de 28 de novembro de 2002, que ou
torga permissão à Fundação Novo Milênio, para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Guarapari, Estado do Espírito Santo.

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, apresentandú 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.
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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.

Obedecidos os requ isitos constitucionais forma
is' podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 180, de
2003.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2003. 
Deputado Cleonâncio Fonseca, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 180/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Cleonâncio Fonseca.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrúbal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Iva
Sartori, José RobertoArruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli,. Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 187-A, DE 2003

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

TVR NQ 14212000
MSC NQ 1.068/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Dom Stanis
lau Van MeUs para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de São Luís dos Montes Belos,
Estado de Goiás, tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Anivaldo Vale).

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

Parecer da Comissão de Constituição la Justiça e
de Redação

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 17 de julho de 2000, que renova, por dez
anos, a partir de 16 de fevereiro de 1992, a concessão
outorgada à Fundação Dom Stanislau Van Melis, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Luís dos Montes Belos, Estado de Goiás.

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.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, aobjetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Anivaldo Vale, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 187/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Anivaldo Vale.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191-A, DE 2003

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

TVR Nº 569/2000
MSC Nº 1.710/2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária "Nossa Senhora da Pi
edade a executar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Coroatá, Estado do
Maranhão; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado Odí
lio Balbinotti)".

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 nº 553, de 14 de setembro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária "Nossa Senhora
da Piedade" a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Co
roatá, Estado do Maranhão, retificando o prazo origi
nai de três para dez anos, em vista do que dispõe a
Lei nº 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, peta 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.
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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.

Obedecidos OS requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade. material.

A têcnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas,. conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nQ

95, de 1998, alterada pela Lei Cornplementar nQ 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
daconstitucionalidade,juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nQ 191, de
2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - Depu
tado Odílio Balbinotti, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 191/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Odílio Balbinotti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz,. Asdrúbal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, DarciCoelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins,José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José RobertOArruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício QuinteHa Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente ArrUda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, PaUlo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda· Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 194-A, DE 2003

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

TVR Nº 1.050/2001
MSC Nº 862/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada á Fundação Evall1gelli Nun
tiandi, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Parintins, Estado do Amazonas; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidadee técnica legislativa (Rela
tor: DeputadoEliseu Padilha).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 14 de agosto de 2001, que renova, por
dez anos anos, a partir de 16 de julho de 1995, a con
cessão outorgada à Fundação Evangelli Nuntiandi,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Parintins, Estado do Amazonas.

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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
194, de 2003.

Sala da Comissão, 16 de agostú de 2003. - Depu
tado Eliseu Padilha, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 194/2003, nos termos do parecer do Relator, De
putado Eliseu Padilha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, ibra
him Abi-Ackel, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197-A, DE 2003

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

TVR Nº 1.378/2001
MSC Nº 1.335/2001

Aprova o ato que outorga conces
são ao Grupo Integração de Comunica
ções Lida., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cida
de de Xique-Xique, Estado da Bahia; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Deputado Sarney Filho).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante De
creto de 28 de agosto de 2001, que outorga conces
são ao Grupo Integração de Comunicações Uda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Xique-Xique, Estado da
Bahia.

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-

...----- ----------- --- ._------- --------------
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
197, de 2003.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2003. - Depu
tado Sarney Filho, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 197/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Sarney Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - Alceu Collares,André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, lnaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 199-A, DE 2003

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

TVR N2 1.561/2002
MSC N2 30/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Radiodifusão Rainha do Céu ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Bezer
ros, Estado de Pernambuco; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: Deputado Promotor Afonso Gil).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante De
creto de 15 de janeiro de 2002, que outorga conces
são à Radiodifusão Rainha do Céu Uda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Bezerros, Estado de Pernambuco.

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
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 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 nº 199, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - De
putado Promotor Afonso Gil, Relator.

11I - 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 199/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Promotor Afonso Gil.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
fins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dirceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201-A, DE 2003

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

TVR Nº 1.642/2002
MSC Nº 95/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio do Comércio
Ltda., para explorar serviço de radiodifu·
são sonora em onda média, na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Deputado Manato).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 1º de fevereiro de 2002, que renova, por
dez nos anos, a partir de 3 de outubro de 1997, a con
cessão outorgada à Rádio do Comércio Uda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

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. 32,11I, 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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legiSlativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n º
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
201, de 2003.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2003. - Depu
tado Manato, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nº 201/2003, nos termos do parecer do Relator, De
putado Manato.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Colfares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel,lIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintelfa Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, CarlOS Mota, César·Medeiros, Cezar Schir
mer, ColombO, Coriolano Saies, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo·Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputàdo Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 202-A, DE 2003

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

TVR N2 1.65212002
MSC N2 95/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Hértz de Franca
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Franca, Estado de São Paulo; tendo pare
cer da Comissão.de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade é técnica legislativa (rela
tor: Deputado Rogério Silva).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 1º de fevereiro de 2002, que renova, por
dez anos, a partir de 19 de dezembro de 1995, a con
cessão outorgada à Rádio Hertz de Franca Uda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Franca, 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 édecómpetência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
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° 202, de
2003.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. 
Deputado Wellington Roberto, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
nO 20/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Rogério Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa

trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Fros
sard - Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de
Paula, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Asdrúbal Bentes, Bis
po Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna
Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Marfins, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Ouintella
Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Ney Lopes, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Ro
berto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vi
cente Arruda, Vicente Cascione, Wilson Santos,
Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schirmer, Co
lombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico, Gonza
ga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Benevi
des, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

"------~----~~---" ----

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ND 204-A, DE 2003

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

TVR N° 1.804/2002
MSC N° 240/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural de Engenheiro Caldas a
executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Engenheiro Caldas, Estado de
Minas Gerais; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (Relator: Deputa
do Gonzaga Patriota).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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° 101, de 31 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Cultural de Engenheiro Caldas a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Engenheiro Cal
das, Estado de Minas Gerais, retificando o prazo origi
nai de três para dez anos, em vista do que dispõe a
Lei n° 10.597/2002.

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 emanálise.

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.

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

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante a
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Istoposto, 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 nO 204, de
2003.

Sala da Comissão, ·14 de agosto de 2003. - Depu
tado Gonzaga Patriota, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
n° 204/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo,José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Ouintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mata, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 207-A, DE 2003

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

TVR N° 1.884/2002
MSC N° 268/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Araguaia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ara
guaia, Estado de Tocantins; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Deputado Wellington Roberto).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 1° de abril de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 5 de abril de 1998, a concessão ou
torgada à Rádio Araguaia Ltda., para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Araguaína, Estado de
Tocantins.

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-
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n°
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
207, de 2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Wellington Roberto, Relator.

11I - 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 do Projeto de Decreto Legislativo
n° 207/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Wellington Roberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelfi, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 214-A, DE 2003

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

TVR W 1.804/2002
MSC W 240/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural de Engenheiro Caldas a
executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Engenheiro Caldas, Estado de
Minas Gerais; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (Relator: Deputa
do Gonzaga Patriota).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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° 101, de 31 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Cultural de Engenheiro Caldas a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Engenheiro Cal
das, Estado de Minas Gerais, retificando o prazo origi
nai de três para dez anos, em vista do que dispõe a
Lei n° 10.597/2002.

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.
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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.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos OU princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante a
sUa constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
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° 204, de
2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Gonzaga Patriota, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
n° 204/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubine/li, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 214-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática)
TVR N° 2.231/2002

MSC N° 400/~002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Educadora de
Francisco Seltrão ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Francisco Seltrão,
Estado do Paraná; .tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade etecnica legislativa (Relator: De
putado Jair 80Isonaro).

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

Parecer da Comissão de Constituição 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 constante do
Decreto de 17 de maio de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 30 de agosto de 1997, a concessão
outorgada à Rádio Educadora de Francisco Beltrão
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonOra em onda média, na cida
de de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado doPoder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comuhicação 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.
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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.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
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° 214, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Jair Bolsonaro, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
n° 214/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jair Bolsonaro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibra
him Abi-Ackel, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Colombo, Coriolano Saies, Dilceu Sperafico,
Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Mauro Be
nevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Silva
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Eliseu Moura - PP
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - POT
Washington Luiz - PT

Piauí

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PSDB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda- PCdoB
João Alfredo - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Leõnidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PSDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Átila Lira - PSDB
B. Sá -PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Paes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PCdoB
Simplício Mário - PT

Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PT
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Átila Lins - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia

Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PMDB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo - PT
Casara - PSDB
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Pará

Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PDT
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PP

Amapá

Acre
Henrique Afohso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PFL
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Maurício Rabelo - PL

Álvaro Dias - PDT
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
MÚcio Sá - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Paraíba
Adauto Pereira - PFL
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL



Lúcia Braga - PMN
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellirigton 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
Inocêrlcio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco- PTB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino- PTB
Marcos de Jesus - PL
Mauricio Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho" PFL
Pastor Francisco Olfmpio - 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 c PTB
José Thomaz Nonô - PFL
MaurIcio Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófiló - 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 Willian - PSB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isafas Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PTB
João Magno - PT
JoãoPaulo 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
Pâtrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginald9Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espfrito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato- PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nílton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz" PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Nader - PFL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley- PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSOB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PMDB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PRONA
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PMDB
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PRONA
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PRONA
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
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 Rájão - 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 Bifti - 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
Or. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo- PL
Gustavo Fruet - PMOB
Hermes Parcianeilo - PMOB
lris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Michelelto - PMOB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMOB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB

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 Preito - 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
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMOB
Júlio Redecker - PSOB
Keily Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Mária 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

Jovino Cândido

Inácio Arruda

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

Kátia Abreu

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
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

PT

PFL

PDT

PSB

PPS

PMDB

PSC

PRONA

PV

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Carlos Dunga

José Carlos Elias

PL
Roberto Pessoa· vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Elimar Máximo Damasceno

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Álvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

B.Sá
Cezar Silvestri

Edson Duarte

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DAAMAZÕNIAE DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Lins (PPS)
1°Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Júlio Redecker I

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Simplício Mário
Vignatti

Zico Bronzeado

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Júlio Cesar

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Darcísio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PP

PMDB

PFL

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza· vaga do PL

Odílio Balbinotti

Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo • vaga do PL

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

PT

PTB

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)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1°Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion .(PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes



PTB

Rubinelli

Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Pastor Pedro Ribeiro

Wladimir Costa
(Deputado do PSOB ocupa a

vaga)
(Deputado do PC do B ocupa a

vaga)

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia· vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Paulo Delgado

Wasny de Roure

PFL I
César Bandeira I

Clóvis Fecury
José Thomaz Nonõ

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães
Zelinda Novaes • vaga do PV

(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréla
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Eduardo Cunha· vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Takayama

Alexandre Santos - vaga do
PSDB Antonio Joaquim

Ricardo Barros José Unhares
Sandes Júnior Julio Lopes
Valdenor Guedes (Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

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 (rujo· vaga do PV

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

Sarney Filho

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

AlbertoFraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

1 vaga

Coronel Alvi3s
Humberto Michiles • vaga do

PFL

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto
Thelma de Oliveira· vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

PV

PPS

PDT

Jaime Martins

Maurício Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSC

PRONA

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Davi Alcolumbre

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Amauri Robledo Gasques

Edson Duarte

Átila Uns
Rogério Silva - vaga do PT

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

PP
Antonio Joaquim
Suely Campos - vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

PSDB
Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PTB
Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PL

Alceste Alrneida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

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)
20 Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
30 Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a

PT
Angela Guadagnin

Carlos Abicalil
Fernando Ferro

Gilmar Machado
Mauro Passos

Neyde Aparecida

lris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Sitas Câmara

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
do PMDB
Mauricio Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos - vaga do
PT

Luiza ErUndina
2 vagas

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

PSB
Alexandre Cardoso

Pastor Amaritdo
Renato Casagrande

PPS



Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
10 Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Juíza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

PDT

PCdoB

Nicias Ribeiro

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Carlos Willian
Gonzaga Patriota

1 vaga

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

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 do PFL ocupa a

vaga)

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PDT

PPS

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão - vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

PL

PTB

Wilson Santos
lenaldo 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
vaga)

PSB

Colbert Martins
JÚlio Delgado

Alexandre Cardoso
Maurício Quintella Lessa
Pastor Amarildo

B. Sá
Rogério Silva

André lacharow

Davi Alcolumbre

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

PV

(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL

PSL

PRONA

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Vanderlei Assis

João Mendes de Jesus 
vagado PDT

Jamil Murad

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PT

Alceu Collares
André lacharow

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
MaurIcio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

PFL
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
Rodrigo Maia
Vilmar Rocha

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
lelinda Novaes

Sérgio Miranda

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

PCdoB

PRONA

PV

Manato
Severiano Alves

Promotor Afonso Gil

Enéas

Sarney Filho

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda

PMDB

PSDB

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odflio Balbinotli
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Itamar Serpa

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano lica - vaga do PL
Luiz Alberto· vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
José Borba

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



Luiz Bittencourt
Nelson Bornier • vaga do PSDB
Sandro Matos· vaga do PP

PSDB

Moacir Micheletto
Silas Brasileiro· vaga do PP

2 vagas

PSDB

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

Barbosa Neto Dr. Pinotti
(Deputado do PT ocupa a vaga) Gustavo Fruet· vaga do PDT

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: Terezinha Fernandes (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

PT

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

João Almeida

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

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)

PL

PT

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

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Aloysio Nunes Ferreira

Perpétua Almeida

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad • vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Rogério Silva

1 vaga

Dr. Evilásio

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues· vaga do

PL

João Tota
Ronivon Santiago

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1°Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PP

Walter Feldman
(Deputado doPT ocupa a vaga)
1 vaga

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Roberto Gouveia

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Dimas Ramalho

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Edson Duarte· vaga do PFL

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho - vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PFL

PTB

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Davi Alcolumbre

Júnior Betão
PDT

Ary Vanazzi
I Devanir Ribeiro

Durval Orlato
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes. vaga do PFL
Simplício Mário
Terezinha Fernandes - vaga do
PMDB

, Zezéu Ribeiro· vaga do PFL

I
PFL

Claudio Cajado
• (Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL ocupa a)
vaga

PMDB

Alex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de FreitasI 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 dlo PSDB

PPS



Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias

João Pizzolatii

Alex Canziani
Armando Monteiro· vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

PSDB
Bismarck Maia
Júlio Redecker· vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Enio Tatico

João Lyra· vaga do PMDB

Múcio Sá

PP
Delfim Netto
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

3 vagas

José Rajão
Léo Alcântara

1 vaga

PL

José Unhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Reinaldo

PP

Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Vicente Cascione

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PDT

1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Nelson Proença

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PL

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PDT

Lúcia Braga
PMN

S.PART.

1 vaga
PSB

PPS
Lupércio Ramos· vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Agnaldo Muniz

Uncoln Portela
Paulo Gouvêa

Enio Bacci
Pompeo de Mattos· vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

Geraldo Thadeu
PPS

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia· vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

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 Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

1 vaga

Colombo
Henrique Afonso
Undberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PT

PFL

Osvaldo Coelho· vaga do PSC

Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PP

Clóvis Fecury

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalíl
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi - vaga do PFL
Ivan Valente· vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Sanliago • vaga do
PP

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, 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

Assis Miguel do Couto
Jorge Bitiar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

Edson Ezequiel
Gastão Vieira

(Deputado do PTB ocupa a

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Deley

PT

PV

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
2 vagas

PSC
Leonardo Mattos

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
Edison Andrino

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)



vaga)PMDB
Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp. vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PSDB
Átila Lira· vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

PMDB
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)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira

(Deputado do PMDB ocupa a Suely Campos. vaga do PFL
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) Valdenor Guedes

Zé Lima
PTB

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

PL
Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Carlos Souza

Janete Capiberibe
Maurício Quintella Lessa

PSDB
Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota • vaga do PSB

ltamarSerpa

Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius
PP

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PTB

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Delfim Netto I
Feu Rosa· vaga do PSDB

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
10 Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
20 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

(Deputadlo do PV ocupa a
vaga)

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO· FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
10 Vicecpresidente: Herculano Anghinetti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo • vaga do PPS

Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PRONA

PV

PCdoB

PDT

PSB

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
FéliX Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL

Professor Irapuan Teixeira

PPS

Raul Jungmann • vaga do PMDB

1 vaga

1 vaga

Promotor Afonso Gil

Jovino Cândido

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Renato Cozzolino

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Athos Avelino

Deley. vaga do PC do B

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

Alice Portugal

Severiano Alves

PT
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



PT Leonardo Monteiro Vicentinho
Carlilo Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

PFL

PFL
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB

4 vagas

PTB

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATlVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1°Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Neucimar Fraga Jaime Martins
Wellington Roberto João Leão

PSB
1 vaga 1 vaga

PPS

Agnaldo Muniz
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
PDT

Pompeo de Mattos Manato
PMN

1 vaga 1 vaga
PSC

Renato Cozzolino • vaga do
PFL

PMDB

1 vaga

1 vaga

2 vagas

2 vagas

1 vaga

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Silas Brasileiro

1 vaga

Pastor Francisco Olfmpío

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)

PFL

PT

PMDB
Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

PTB

PL

PSDB

2 vagas

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno· vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa· vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

PSB
Luiza Erundina • vaga do PC do B
1 vaga

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PDT

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1°Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

, Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos - vaga do
PTB
Paulo Bauer· vaga do PL
Robério Nunes

Antonio Nogueira
Maurício Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Rommel Feijó
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Eduardo Cunha· vaga do PP

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

Sandro Matos

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)

PT

PL

PP

PSDB

Herculano Anghinetti

Simão Sessim

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

José Rajão

Manoel Salviano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

AryVanazzi
Babá
Devanir Ribeiro

I João Fontes

IAlmerinda de Carvalho
André Luiz
Aníbal Gomes· vaga do PT
Hermes Parcianello
Mauro Benevides - vaga do
PSDB
Wladimir Costa

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



Aldo Rebelo

1 vaga

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

Amauri Robledo Gasques

Leônidas Cristino
Lupércio Ramos

Enio Bacci

Cabo Júlio
1 vaga

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

João Correia

Michel Temer
Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes - vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

PT

PRONA

pedoB

PV
Leonardo Mattos

Enéas

PSC
Zequinha Marinho - vaga do PTB

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Inácio Arruda

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, VIOLE:NCIA 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

Neiva Moreira
PDT

PPS
João Herrmann Neto
Roberto Freire

Coronel Alves
Heleno Silva
lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do PMDB

PSB

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra - vaga do PMDB
João Almeida
João CastelO
Vittorio Medioli - vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes .. vaga do PFL
Feu Rosa· vaga do PMDB
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes - vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PL

PSDB

Paulo Baltazar
1 vaga

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PTB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

Miguel Arraes
1 vaga

Cláudio Magrão

Edna Macedo

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

André Luiz

Edison Andrino

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara· vaga do PDT
LobbeNeto

Manoel Salviano

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha
(Deputado do PSDB ocupa

a vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

do B

PFL

PT

Renildo Calheiros

Coiombo
Ivo José
lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alberto Fraga
Pastor Pedro Ribeiro - vaga do
PTS

1 vaga

PTB

PL
João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1°Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco ROdrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro· vaga do PTB
Paulo Feijó • vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Helena· vaga do PSDB
Francisco Garcia· vaga do PPS
JoãO Pizzolatti • vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

PSDB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

2 vagas

I
PPS

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PDT

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a

vaga)



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
JuIza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

PTB
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

PSB
Cabo Júlio
Paulo Baltazar

PPS

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

André Luiz
Gilberto Nascimento

Leandro Vilela
Zé Gerardo

1 vaga

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Lincoln Porteia
Sandro Mabel

Renato Casagrande
1 vaga

Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Benjamin Maranhão· vaga
doPL
Darcísio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nilton Baiano

Suely Campos· vaga do
PFL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

José Hocha
Ronaido Caiado

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PMDB

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Almerinda de Carvalho

Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
1 vaga

PSDB
Arnon Bezerra

João Campos

JuIza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

PP
Benedito de Lira· vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB
Félix Mendonça

Fernando Gonçalves
Marcondes Gadelha· vaga do PFL

Milton Cardias
(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

Pompeo de Mattos Neiva Moreira
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida
PRONA

Professor lrapuan 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 FAMÍLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PP)
Titulares Suplentes

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

PCdoB

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Alceu Collares
Dr. Hélio

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

1 vaga

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

PPS

PDT

PSB

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques • vaga
doPP

Elimar MáXimo Damasceno· vaga
doPP

Athos Avelino
Geraldo Resende

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Jandira Feghali

Manato
Mário Heringer

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia· vaga do
PFL
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Edson DUarte

Colbert Martins

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

PT

PV

PFL

PDT
Dimas Ramalho

Marcelo Ortiz

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Laura Carneiro
Milton Barbosa



Presidente: Medeiros (PL)
1°Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice"Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares

PT
Dra. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

PFL

Suplentes

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurfcio Rands

PFL
Carlos Melles
EdUardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PMDB
Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PSDB

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Osório Adriano

4 vagas

Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
(De~utado 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

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Herculano Anghinelti

Sandes Júnior

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Paulo Kobayashi

PP
Dr. Benedito Dias
JoãoPizzolalti
Julio Lopes

PTB
Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos,

PL
Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB
Isafas Silvestre
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
Alice Portugal

PV
Deley • vaga do PMDB

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do PL

Amon Bezerra
Léo Alcântara

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

Herculano Anghinetti
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Alex Canziani
Ricarte de Freitas

Almeida de Jesus
Milton Monti

Maurício Quintella Lessa
1 vaga

Nelson Proença

Severiano Alves

Jamil Murad

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PP Alice Portugal
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
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

PSB

Isaías Silvestre

1 vaga
PPS

Cláudio Magrão

PDT
1 vaga

PT
César Medeiros
Gilmar Machado
João 'Grandão
Undberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Júlio Delgado
Rogério Silva - vaga do PSB

Alceu Collares

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Orlando Desconsi
Zico Bronzeado

PT
Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga) ,
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL
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
Gilberto Nascimento· vaga do PV
Marcelino Fraga· vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Mauro Lopes

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Leandro Vilela
Sandro Matos· vaga do PV
Tadeu Filippelli (Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a



PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP oC~:;a)

PRONA

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Eduardo Paes
Narcio Rodrigues Júlio Redecker
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

Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PSDB
Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

PP
Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues· vaga do PL

Romeu Queiroz
PL

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

PPS
Leônidas Cristino

vaga)
1 vaga

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Vittorio Medioli

Érico Ribeiro
Francisco Garcia - vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Carlos Dunga

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior - vaga
do PMDB

Silas Câmara - vaga do PFL

Almeida de Jesus
Maurfcio Rabelo

Sandro Mabel

isaias Silvestre

1 vaga

Cezar Silvestri

Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMDB
Barbosa Neto
José Borba
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

PSDB

Paulo Delgado
Professor Luizinho

Teima de Souza
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

André Luiz
Ann Pontes

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha

Paulo Lima

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

Presidente: Mussa Dames (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

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

Amauri Robledo Gasques
PV

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PT
Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão Antonio Carlos Biscaia

PT
Iriny Lopes

...----_..._....__.------ _. ----~---~~.---_.._---_...~--_._---



Eduardo Valverde
João Alfredo
Mauricio Rands
Paulo Delgado
1 vaga

Coriolano Sales
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Carlos Sampaio
Juiza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Carlos Willian
1 vaga

Cezar Silvestri

5 vagas

PFL
Paes Landim

4 vagas

PMDB
Osmar Serraglio

3 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada

Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Ibrahim Abi-ackel
Ivan Ranzolin

1 vaga
PTB

Antonio Cruz
1 vaga

PL
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos
PSB

2 vagas

PPS
Dimas Ramalho

Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

PSDB
Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

PTB
Eduardo Seabra
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB
Alexandre Cardoso
Maurício Quintella Lessa

PPS
Athos Avelino

PDT
Severiano Alves

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Professor Irapuan Teixeira

PSC
Zequinha Marinho· vaga do PTB

4 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

2 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

2 vagas

B.Sá

Álvaro Dias

Jandira Feghali

Vanderlei Assis

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 RICD, PARA A PEC 306·B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAl DE
CULTURA".

Presidente: Paulo Uma (PMDB)
1°Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3D Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

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 6",7",8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1°Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
20 Vice-Presidente:
3D Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Wagner Lago

Promotor Afonso Gil

Sarney Filho

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão

PDT
Severiano Alves

PCdoB
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz

PT
Neyde Aparecida

5 vagas

PFL
5 vagas

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

PT

PFL

PMDB

Orlando Fantazzini
5 vagas

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

Maria Helena
3 vagas



Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Iris Simões
José Militão

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

PSDB
Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do Pl ocupa a vaga)

PP
Mário Negromonte

2 vagas

PTB
2 vagas

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

PSB

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Eduardo Seabra
Iris Simões

Almir Moura
Reinaldo Betão

Maurício Quintella Lessa
1 vaga

Nelson Proença

PP
Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
1 vaga

PTB
Neuton Lima

1 vaga
Pl

Giacobo - vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto
PSB

2 vagas

PPS
(Deputado do Pl ocupa a vaga)

PDT
Carlos Willian
Pastor Francisco Olfmpio

Geraldo Thadeu
PPS

PDT

2 vagas

Cezar Silvestri

Enio Bacci

Daniel Almeida

Leonardo Mattos

Davi Alcolumbre
PCdoB

Jamil Murad
PV

Jovino Cândido

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 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 LIQUIDADO MUNICípIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: .José Eduardo Cardozo (PT)
10 Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
20 Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7058/7059
FAX: 318-2140

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 Anghinelti (PP)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

Leonardo Maltos

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos AraÚjo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Barbosa Neto
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

PCdoB

PV

PT

PFL

PMDB

PSDB

Mário Heringer

1 vaga

Sarney Filho

6 vagas

Gervásio Silva
4 vagas

João Correia
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
llamarSerpa

Viltorio Medioli

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Dr. Francisco Gonçalves

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

5 vagas

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Ariosto Holanda
Arnon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

João Tota
2 vagas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)



Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Secretárlo(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 PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE" SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO",

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PSC

PSB

Laura Carneiro
2 vagas

PT
AryVanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
Lindberg Farias· vaga do PSB

PFL
Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatli
Zico Bronzeado

PSB
Eduardo Campos 2 vagas
Maurício Quintella Lessa

PPS
B.Sá Leônidas Cristino

PDT
Álvaro Dias Wagner Lago

PCdoB
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
ElimarMáximo Damasceno Vanderlei Assis

PMDB
Benjamin Maranhão Ann Pontes
Leonardo Picciani Darcísio· 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
Zonta Sandes Júnior

PTB
Eduardo Seabra Elaine Costa
Milton Cardias Homero Barreto

PL
Mário Assad Júnior Heleno Silva
Sandro Mabel Maurício Rabelo

PSB

Isafas 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): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

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

1 vaga

2 vagas

Edson Duarte

Alice Portugal

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

Átila Lira
Gonzaga Mota

João Castelo
1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Zé Lima

5 vagas

Inaldo Leitão
Sandro Mabel

José Carlos Elias
José Múcio Monteiro

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Mauricio Rands
Simpllcio Mário

Terezinha Fernandes

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

Moraes Souza
Zé Gerardo

PT

PP

PL

PFL

PTB

PSDB

PMDB

PDT

PV

PPS

Daniel Almeida

Deley

Luciano Leitoa (licenciado)
PCdoB

Júhlor Betão

André de Paula
Fábio Souto
José Carlos Aleluia
Luiz Carreira
Rodrigo Maia

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

Jackson Barreto
Jovalr Arantes - vaga do PSDB

PL

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

Eduardo Campos
Isalas Silvestre

Fernando Diniz
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Almeida de Jesus
Medeiros

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
João Magalhães



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

PRONA

PCdoB

PSDB

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB
Carlos Willian 2 vagas
1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Júlio Delgado

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
IIdeu Araujo Professor Irapuan Teixeira

PFL

PT
Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PMDB

Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

Carlos Mota
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

PTB

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB

PL

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A

PDT

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: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

Geraldo Thadeu

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
Ricardo Izar

Vicente Cascione
PL

Adão Preito
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Lindberg. Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PT

Alice Portugal

PP

Vanderlei Assis

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do

PFL

PTB

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

Paulo Marinho - vaga do PFL
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PTocupa a vaga)

PPS

PDT

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
VilmarRocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Jandira Feghali

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Leônidas Cristino

Alceu Collares

Enéas

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

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)

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho



Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMAPOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.

Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

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
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Eliolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

PT
César Medeiros

Colombo
João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

Simplício Mário
PFL

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Nélio Dias

Ricardo Barros
Valdenor Guedes

PTB
Edna Macedo

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

Pl

PT
Carlos Santana
Ora, Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PFl
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladímir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP
Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves· vaga do PMDB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes· vaga do PSDB

PL

Antônío Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim
1 vaga

Jefferson Campos
Pastor Pedro Ribeiro

Takayama
2 vagas

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Luís Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Homero Barreto
Philemon Rodrigues

1 vaga

PDT

Jamil Murad

PPS

PRONA

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

2 vagas

Cláudio Magrão

IIdeu Araujo

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho· vaga do PFl

PSB

Professor Irapuan Teixeira

Júlio Delgado

Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre

Mário Heringer

2 vagas

Átila Lins

Marcelo Ortiz

Inácio Arruda
PV

PDr

PPS

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa - vaga do PFL
PSB

PCdoB

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Agnaldo Muniz

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Severiano Alves

Renildo Calheiros

I Jovino Cândido

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

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A

RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
20Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
30Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
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
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)
Ronaldo Vasconcellos

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olímpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

por
André Zacharow 1 vaga

PCdoB

4 vagas
PT

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Ora. Clair Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Dr. Rosinha
José Mentor Fernando Ferro
Paulo Pimenta Paulo Bernardo

PFL
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Robson Tuma José Rocha
Rodrigo Maia 1 vaga

PMDB
André Luiz Anfbal Gomes
Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mata
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Lincoln Portela
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
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 Vanderiei Assis

Secretário(a): 
Local: 
Telefones: 
FAX: -

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)
20Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
30 Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

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 PAis RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
10 Vice-Presidente:
20Vice-Presidente:
30Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota
Veda Crusius

Vanessa Grazziotin

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Leonardo Mattos
PV

PSC
Edson Duarte

PSDB

Sérgio Miranda

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL

PMDB

PT

Antonio Cambraia
Eduardo Paes - vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)



Secretário(a): Sílvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/8361/8784/7070
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 (pn
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar AlVes (PSB)
Titulares Suplentes

PT

PFL
Marcelo Guimarães Filho Laura Carneiro
Marcos Abramo Robson Tuma
Reginaldo Germano 1 vaga

PMDB
Josias. Quintal 3 vagas
Leonardo Piccíani
Olavo Calheiros

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Barbosa
Júlio Redecker JoséRajão
Julio Semeghini Nicias Ribeiro

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Sandes Júnior Valdenor Guedes

PTB
Alex Canziani Armando Monteiro
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

PL
Coronel Alves Bispo Wanderval
Medeiros Neucímar Fraga

PSB
1 vaga Paulo Baltazar

PPS
Júlio Delgado Lupércio Ramos

PDr
Dr. Rodolfo Pereira 1 vaga

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
MaurIcio Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Secretário(a): Carla Rodriguesde Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7057/8780
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA·

CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vicecpresidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

1 vaga

Ivan Ranzolin
1 vaga

Devanir Ribeiro
José Eduardo Cardozo

Rubens Otoni
Wasny de Roure

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini

Max Rosenmann
Takayama

1 vaga

PT

PP

PFL

PTB

PSDB

PMDB

Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Zico Bronzeado

Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
Mussa Demes

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Jandira Feghali

Jovino Cândido
PV

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Sarney Filho

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A

1 vaga

Jovino Cândido

José Militão
Luiz Antonio Fleury

Almir Moura
Oliveira Filho

1 vaga

Rogério Silva

PL

PV

PPS

PDT

PSB

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Alex Canziani
Neuton Lima

Manato

Cezar Silvestri

Giacobo
Reinaldo Betão

1 vaga

Perpétua Almeida

Deley

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151"B
Telefones: 318-8429/7064/8785/8787
FAX: 318-2182

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 Darcisio 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 Unhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Câmara José Carlos Martinez



PP
João Castelo

PSDB

PTB

PL

PSB

Pedro Fernandes

Paulo Marinho

Eliseu Moura

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PT

FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE
COMBUSTlvEIS, 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 Meltes (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362/7053/7612
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 À BASE DE

ALCÂNTARA- MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Titulares Suplentes

Carlos Santana
Luciano Zica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Carlos Meltes
José Carlos Araújo
Paes Landim

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

Iris Simões
Marcus Vicente

Jaime Martins
João Caldas

Dr. Evilásio

Rogério Silva

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Professor Irapuan Teixeira

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

PFL
Abelardo Lupion

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

PMDB
Edison Andrino

Eduardo Cunha - vaga do PP
José Divino

Mauro Lopes
PSDB

Helenildo Ribeiro
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos - vaga do
PSDB

João Pizzolatti
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PTB

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

PL
Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

PPS
Dimas Ramalho

PDT
Severiano Alves

PCdoB
1 vaga

PRONA
IIdeu Araujo

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 INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTOA., ATINGINDO MUNIClplOS DOS ESTADOS DE MiNAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Biltencourt - 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): .
PT

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PFL
César Bandeira
Corauci Sobrinho

PMDB

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)



Titulares
PT

Arlindo Chinaglia
PFL

Aroldo Cedraz
PMDB

Osvaldo Biolchi
PSDB

Carlos Sampaio
PP

Márcio Reinaldo Moreira
PTB

Nelson Marquezelli
PL

Miguel de Souza
PSB

1 vaga
PPS

Geraldo Thadeu
PDT

André Zacharow
PCdoB

Promotor Afonso Gil
PRONA

IIdeuAraujo
PV

Marcelo Ortiz

Supientes

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



EDiÇÃO DE HOJE: 1006 PÁGINAS


