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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 490, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Serrazulense a executar
servi,~ode radiodifusão comunitária na cidade de Serra Azul, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 76, de 22 de fevereiro de 2001, que autori

za a Associação Comunitária Serrazulense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serra Azul, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto 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 art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 491, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Conexão 4 FM a execu
tar sf!rviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 518, de 29 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação Comunitária Conexão 4 FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto 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 art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 492, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Luverdense de Radiodifusão Comuni
tária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lucas do Rio Verde, Esta
do di!! Mato Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 749, de 6 de dezembro de 2001, que autoriza a

Associação Luvmdense de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso.

Art. ;::,0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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córdia e Hospitais Filantrópicos do Estado do
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deral Batista da Silva, o Batistinha. 382280

LUCIANA GENRO (PT - RS) - Repúdio à
decisão da juíza Selene Maria de Almeida, do
Tribunal Regional Federal da 1" Região, sobre a
liberação do plantio e da comercialização de pro
dutos transgênicos no País. Apoio à greve dos
servidores públicos da área de saúde no Estado
do Rio Grande do Sul. 38282

DllCEU SPERAFICO (PP - PR) - Artigo
de autoria do orador sobre a importância dos
produtos transgênicos para a agricultura brasilei
ra. Aplauso à decisão da juíza Selene Maria de
Almeida, do Tribunal Regional Federal da 1" Re
gião, sobre a liberação do plantio e da comercia-
lização de produtos transgênicos no País. 38282

MANATO (PDT - ES) - Considerações
acerca do apoio do orador à proposta governa
mental de reforma previdenciária. Ameaça de
suspensão do fornecimento do medicamento Fa-
tor VIII aos hemofllicos brasileiros......................... 38283

WASHINGTON LUIZ (PT - MA) - Dificul
dades enfrentadas pelos garimpeiros de Serra
Pelada, Estado do Pará. Editorial Produção e De
sorganização, publicado no jornal Pequeno, so-
bre a crise agrária no Estado do Maranhão. ......... 38284

JOÃO FONTES (PT - SE) - Artigo O PT
federal é puro povo: gosta de luxo, de autoria do
jornalista Elio Gaspari, publicado nos jornais Fo-
lha de S.Paulo e O Globo. .. 38286

GERSON GABRIELLI (PFL - BA) - Entre
ga ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República, .José Dirceu, ao ensejo da reali
zaçâo do IV Encontro Latino-Americano de Líde
res, da proposta de criação da Ouvidoria Nacio-
nal da Micro e Pequena Empresa. 38287

ZONTA (PP - SC) - Encaminhamento de
indicação ao Ministério de Minas e Energia e à
Agência Nacional de Energia Elétrica para sus
pensão dos reajustes nas tarifas de energia elé
trica pela empresa Centrais Elétricas de Santa
Catarina S/A. 38287

GUILHERME MENEZES (PT - BA) - Re
sultados positivos do programa de incentivo ao
microcrédito implantado pelo orador no Município
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia........ ..... 38288

LUCIANO Z!CA (PT - SP) - Contrariedade
à elevação da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico. Conveniência da impetra
ção, pelo Governo Federal, de ação declaratória
de constitucionalidade da CIDE, bem como da

criação de política de comercialização de solven
tes com vistas ao impedimento da adulteração de
combustíveis e de fraudes no setor e da fixação
de alíquota única do ICMS para os combustíveis
e lubrificantes. 38288

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Expectativa
de antecipação de reunião do Núcleo Agrário da
bancada do Partido dos Trabalhadores com o Mi
nistro-Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública, José Dirceu, para debate sobre os trans
gênicos. Contrariedade à produção e comércio
de produtos geneticamente modificados. Esclare
cimento sobre o teor de decisão judicial a respei-
to do tema. 38289

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ou
torga do Título de Cidadão Brasiliense ao Depu
tado Tadeu Filippelli pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal. 38289

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Defesa do
favorecimento fiscal a pequenas e microempre
sas ao ensejo da reforma tributária, em especial
do setor lojista. Reivindicações e sugestões apre
sentadas ao orador pela Câmara de Dirigentes
Lojistas do Município de Campos dos Goytaca-
zes, Estado do Rio de Janeiro, sobre o tema. ...... 38290

NILTON BAIANO (PP - ES) - Contestação
a pronunciamentos sobre suposto apoio do povo
capixaba à reforma previdenciária......................... 38291

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação de acionamento das campainhas. Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia....... 38291

WAGNER LAGO (PDT - MA) - Manifesta
ção de pesar pelo falecimento do advogado ma
ranhense Clineu Cesar Coelho. Editorial Clineu
Coelho, publicado no Jornal Pequeno. Reporta
gem Escândalo do BEM toma vulto e desgaste
atinge Grupo Sarney, sobre irregularidades no
processo de privatização do Banco do Estado do
Maranhão, publicada no órgão de imprensa. Soli-
dariedade aos funcionários da instituição.. 38291

SIMÃO SES'SIM (PP - RJ) - Transcurso do
cinqüentenário de fundação do jornal A Voz dos
Municípios Fluminenses, de Nilópolis, Rio de
Janeiro............. .. 38301

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Inclusão de
Municípios do Estado de Minas Gerais na área
de abrangência da Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste. 38302

VICENTINHO (PT - SP) - Transcurso do
4500 aniversário de fundação de São Bernardo
do Campo, no Estado de São Paulo. Realização
da Festa de Nossa Senhora da Guia, em Acari,
Estado do Rio Grande do Norte. 38302



383
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38315

38312

NEY LOPES (PFL - RN) - Elogio ao Presi
dente João Paulo Cunha pela ampliação das re
lações parlamentares entre países americanos.
Anúncio de proposta sobre eleições diretas para
Deputado latino-americano a partir do ano de
2006. Ratificação de convite aos Deputados para
participação em reunião da Organização Mundial
do Comércio l1a sede do Parlamento Latino-Ame
ricano, no Município de São Paulo. Proposta de
Emenda à Constituição nO 70, de 2003, sobre au
torização prévia do Congresso Nacional para ne
gociação de tratados, acordos e atos internacio
nais. Realiza<rão de seminário sobre a Área de
Livre Comércio das Américas, em Brasília, Distri-
to FederaL .

RENATO CASAGRANDE (PSB - ES) - Sa
tisfação com o acolhimento, pelo Relator da pro
posta de reforma tributária, Deputado Virgílio Gu
imarães, de emendas em prol do Estado do Espí-
rito Santo e de pequenas empresas .

ROBÉRIO NUNES (PFL - BA) - Dificulda
des econômicas enfrentadas pelos Prefeitos Muni
cipais no País. Apresentação de projeto de lei so-
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FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) - bre criação da Universidade Federal do Oeste
Transcurso do 45° aniversário de emancipação Baiano, no Município de Barreiras, Estado da Ba-
político-administrativa dos Municípios de Barra hia. 3831
do Mendes, Tanquinho e Candeias, no Estado da LUIZ COUTO (PT - PB) - Congratulação à
Bahia. Comemoração do 75° aniversário de judoca paraibana Edinanci Silva pela conquista
emancipação político-administrativa do Município de medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos
baiano de Riachão do Jacuípe. Inauguração do de Santo Domingo, República Dominicana. Edito-
Centro Complementar Dom Silvério Albuquerque rial A Tortura Continua, sobre o recrudescimen-
em Feira de Santana. Anúncio da construção de to da prática do crime por agentes públicos no
rede de distribuição de gás natural e de outras País, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo....... 3831
obras públicas no Município. 38304 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB _ AM,

THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT) - Pela ordem) - Convite à bancada feminina para
Prejuízos ao escoamento da safra agrícola do participação em audiência com o Secretário-Ge-
Estado de Mato Grosso em face do precário es- ral do Ministério das Relações Exteriores, Embai-
tado de conservação da BR-163. .. 38308 xador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, com vis-

DR. EVILÁSIO (PSB - SP) - Outorga ao tas ao impedimento da execução da nigeriana
orador, pela Câmara Municipal de São Lourenço Amina Lawal. 3831
da Serra, Estado de São Paulo, do Título de Ci- TAKAYAMA (PSB - PR) - Agradecimento
dadão São-LCiurenciano. 38309 ao Presidente da Comissão de Fiscalização Fi-

CHICO ALENCAR (PT - RJ) - Transcurso nanceira e Controle, Deputado Simão Sessim, e
do 205° aniversário da Conjuração Baiana. Artigo ao Presidente da Comissão de Defesa do Consu-
Se eu estivesse Já, de autoria do ex-Deputado midor, Meio Ambiente e Minorias, Deputado Gi-
Milton Temer, publicado pelo Jornal do Brasil..... 38309 valdo Carimbão, pela realização de audiência pú-

VALDENOR GUEDES (PP - AP) _ Con- blica conjunta com a participação de empresas
gratulações aos servidores públicos, aposenta- reparadoras de veículos. Conveniência de insta-
dos e pensionistas. 38311 lação de CPI destinada à investigação das ativi

dades de empresas seguradoras de veículos. So-
FÁTIMA BEZERRA (PT - RN) - Regozijo licitação aos Deputados de assinatura do projeto

com as ações do Governo Federal para recupe- 383'
ração, conservação e construção de rodovias do de resolução sobFe o tema .

Estado do Rio Grande do Norte. Reivindicações JOÂO ALFREDO (PT - CE) - Escalada da
de Prefeitos de Municípios do Rio Grande do violência no Estado do Ceará................................ 383'

Norte relativas à reforma tributária. 38311 FERNANDO FERRO (PT - PE) - Empe-
nho do Ministério da Integração Nacional na
construção da Ferrovia Transnordestina. Integra
ção dos Estados nordestinos e impulso à econo
mia regional após a conclusão da obra. Requeri
mento à Comissão de Minas e Energia da Casa
de realização de 2udiência pública para discus
são do programa de extração de gesso da região
do Araripe, Estado de Pernambuco, e conse
qüentes implicações co ambientais da atividade.
Importância do estudo de alternativas ao desma
tamento da càatinga para viabilidade da calcina-
ção do gesso. Risco de desertificação da região.. 383

UNCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) 
Esclarecimento sobre inclusão da prostituição na
Classrticação Brasileira de Ocupações, sem regula
mentação oficial. Repúdio às tentativas de reco
nhecimento de direitos trabalhistas à categoria ..

COSTA FERREIRA (PFL - MA) - Conside
rações acerca da questão do menor abandonado
no Brasil. Críticas à regulamentação da prostitui-
ção no País .

SERAFIM VENZON (PSDB - SC) - Realiza
ção, no Senado Federal, do Fórum Nacional em De-
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fesa da VARIG e do setor de transporte aéreo.
Transformação de sessão plenária da Casa em Co-
missão Geral para discussão do assunto.................. 38321

SELMA SCHONS (PT - PR) - Avanços da
democracia no Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 38322

MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE) 
Questão de ordem sobre o início da Ordem do
Dia. 38322

PRESIDEI\ITE (Inocêncio Oliveira) - Acata
mento da questào de ordem do Deputado Mar
cos de Jesus. Aviso ao Plenário sobre existência
de acordo acerca da votação de matérias cons
tantes na Ordem do Dia. Anúncio de possível
convocação de nova sessão extraordinária para a
presente data...... 38322

LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Contrariedade
à retirada da comunidade quilombola do Municí
pio de Porto Coris, Estado de Minas Gerais, para
construção da Hidrelétrica de Irapé. 38322

JÚLIO CESAR (PFL - PI) - Anúncio da vo
tação do relatório da reforma tributária pela Co
missão Especial. Manifestação de voto contrário
à proposta de reforma, na hipótese da não-ga-
rantia de recursos financeiros para os Municípios 38323

ORLANDO DESCONSI (PT - RS) - Con
trariedade à produção de transgênicos no País.... 38324

BERNARDO ARISTON (PSB - RJ) - Inva
são de terras, per imobiliárias, em áreas de pre
servação ambiental na Região dos Lagos, Esta
do do Rio de Jal1eiro. Anúncio da apresentação
de requerimento na Comissão de Meio Ambiente
de criação de subcomissão para averiguação, in
loco, do problema. 38324

ZELlNDA I\IOVAES (PFL - BA) - Transcur
so do 45° aniversário de emancipação políti
co-administrativa do Município de Candeias,
Estado da Bahia. 38324

ENIO BACCI (PDT - RS) - Empenho da
Comissão de Direitos Humanos da Casa no su
primento com aoarelhagem radioterapêutica o
Hospital de Base de Brasília, para atendimento a
doentes de câncer. 38325

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP) - Diminui
ção do coeficiente de mortalidade infantil do Dis
trito de Saúde Jardim São Luís, em São Paulo,
Estado de São Paulo. 38325

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA) - Contri
buição decisiva da bancada do PFL para aprova
ção da proposta de reforma previdenciária. Ne
cessidade de implementação de reforma tributá
ria ampliadora da participação fiscal de Estados
e Municípios. .... 38333

LEODEGAFl TISCOSKI (PP - SC) - Estu-
do de Viabilidade do Sistema Ferroviário no Esta-
do de Santa Catarina, resultante de parceria fir-

mada pelo Governo do Estado com o Ministério
dos Transportes. 38333

ROMEL ANIZIO (PP - MG) - Posse do Sr.
Antônio Divino Moura no cargo de Diretor do
Instituto Nacional de Meteorologia - INMET ........ 38334

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Realização
de reunião entre trabalhadores rurais, represen
tantes acadêmicos, movimentos sociais e organi
zações não-governamentais no Município de Epi
taciolândia, Estado do Acre, para debate da inte
gração econômica, cultural e científica entre o
Brasil, a Bolívia e o Peru. Defesa da adoção de
modelos de desenvolvimento sustentável para a
região amazônica. .. 38334

MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL) - Importância de maior participação dos Pre
feitos municipais nas discussões acerca da pro-
posta governamental de reforma tributária............ 38335

MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES) - Ape-
Io ao Governo Federal em favor de maiores in-
vestimentos no Banco da Terra. 38336

ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Apoio à
decisão judicial sobre liberação da produção de
transgênicos no País. 38336

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Ra
zôes da viagem do Governador do Estado de
Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, ao exterior.
Expectativa de instalação de refinaria de petróleo
no Porto de Suape. Perspectiva de descoberta de
petróleo em Pernambuco...................................... 38337

NELSON BORNIER (PSB - RJ) - Alerta
sobre as conseqüências da política econômica
do Governo Federal. Necessidade de adoção de
medidas coibitivas para o aumento dos preços de
medicamentos. 38338

TELMA DE SOUZA (PT, SP) - Defesa,
pela Associação Brasileira de Representantes de
Veículos de Comunicação, de maior participação
nas verbas publicitárias federais. 38339

VANDER LOUBET (PT - MS) - Enalteci-
mento de valores patrióticos................................ 38339

PAULO GOUVÊA (Bloco/PL - RS) - Acirra
mento da violência no campo provocado por in
vasões de terra patrocinadas pelo Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Imprescin
dibilidade da coibição, pelo Poder Público, de
ações violentas do Movimento para a continuida
de e credibilidade do Estado Democrático de Di
reito. Defesa de implementação de reforma agrá
ria com base em programas racionais de assen-
tamento... 38340

JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS) 
Transcurso do 75° aniversário da Polícia Rodo-
viária Federal 38341
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LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ma- ricular nacional para os cursos supenores de gra-
nifestação de pesar pelo falecimento do Sr. duação do ensino prático da língua portuguesa.... 38354
Edson Gaidzinski, Presidente do conselho de ad- MARCELO ORTIZ (PV - SP) - Transcurso
ministração do conglomerado empresarial Eliane do Dia do Advogado. Homenagem aos causídi-
Revestimentos Cel·âmicos. Trajetória vitoriosa do cos brasileiros. Saudação ao jurista Miguel Rea-
setor vinícola brasileiro. Solicitação ao Ministro le. Comemoração do 30° aniversário da Associa-
da Fazenda, Antonio Palocci, e ao Secretário da ção dos Advogados de São José dos Campos,
Receita Federal, .Iorge Rachid, de reexame do Estado de São Paulo. Excelência do desempe-
reenquadramento de produtos alcoólicos nas fai- nho do presidente da entidade, Denerval Macha-
xas de tributação do Imposto sobre Produtos do Rodrigues de Melo................ 38355
Industrializados....... 38343 V - Ordem do Dia

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Repúdio a
atos de vandalismo contra o prédio do Congres
so Nacional durante a votação da reforma previ-
denciária. 38344

JOSÉ RAJÂO (PSDB - DF) - Anúncio de
apresentação de projeto de lei referente a cria
ção do Cadastro Nacional de Veículos Sinistra-
dos Irrecuperáveis. 38345

ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE) - Protesto
contra o pretendido cancelamento, pelo Ministé
rio da Saúde, de recursos destinados à área de
saneamento básico, a unidades do Sistema Úni
co de Saúde e a entidades filantrópicas no Esta-
do de Pernambuco................................................. 38347

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Prejuízos causados aos taifeiros reformados da
Aeronáutica pelo Decreto n° 3.690, de 2000, so
bre o Regulamento do Corpo do Pessoal Gradu-
ado da Aeronáutica. 38348

LUIZ PIAUHYLlNO (PTB - PE) - Transcur-
so do Dia do Advogado. Criação da Frente Parla-
mentar dos Advogados. 38349

JOVAIR ARANTES (PTB - GO) - Transcur
so do 58° aniversário de emancipação politi
co-administrativa cio Município de Itapaci, Estado
de Goiás. 38350

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) -
Medidas necessárias para retomada do cresci-
mento econômico brasileiro................................... 38351

ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA) - Louvor à ini-
ciativa do Governo Luiz Inácio Lula da Silva de
realização da Conferência Nacional das Cidades. 38352

REINALDO BETÂO (Bloco/PL - RJ) - Re-
alização de obras de infra-estrutura urbana no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 38353

AUGUSTO r~ARDES (PP - RS) - Inaugu
ração pela Vonpar Refrescos S/A. em parceria
com a empresa Puras do Brasil S/A, do restau
rante comunitário chamado Prato Popular, em
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. ....... 38353

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Atraso
do País quanto ao ensino da língua portuguesa.
Encaminhamento de indicação ao Ministério da
Educação sobre estabelecimento de diretriz cur-

CHICO ALENCAR (PT - RJ, Pela ordem)
- Indagação à Presidência sobre inserção de
matéria da pauta e sobre a composição da Co-
missão Especial destinada à discussão da Pro-
posta de Emenda à Constituição nO 205, de
2000, acerca de redução dos períodos de reces-
so parlamentar e de férias de Magistrados e
membros do Ministério Público.............................. 38361

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Chico Alencar. 38361

ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE, Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de encerra-
mento dos trabalhos nas Comissões..................... 38362

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário................ 38362

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti
nuação da votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40-B, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96,
142 e 149 da Constituição Federal, o art. 8° da
Emenda Constitucional nO 20, de 1998, e dá ou-
tras providências................................................... 38362

Votação de requerimento para retirada da
matéria de pauta........ 38363

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA
(PFL, RJ), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP)... 38363

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção do requerimento.......... 38364

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA, Pela
ordem) - Pedido de verificação da votação... ....... 38364

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
rimento do pedido de verificação... 38365

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DR.
HÉLIO (PDT - SP), ROBERTO FREIRE (PPS 
PE), PAULO BALTAZAR (PSB - RJ). MIGUEL DE
SOUZA (Bloco/PL - RO), ROMEL ANIZIO (PP 
MG), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP),
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (pSDB - SP),
EUNiclO OLIVEIRA (PMDB - CE), PAUDERNEY
AVELlNO (PFL - AM), NELSON PELLEGRINO
(PT - BA), ALDO REBELO (PCdoB - SP). 38365
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP). .. 38365

DURVAL OI=iLATO (PT - SP, Pela ordem)
- Avaliação do primeiro semestre do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva e da atuação parlamen-
tar do orador. 38366

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada (I Sr. Deputado ENÉAS (PRONA
- SP)...................................................................... 38371

MANATO (PDT - ES, Pela ordem) - Solici
tação aos Srs. DE1putados de contribuição com a
campanha Criança Esperança 2003, parceria da
Rede Globo de Televisão com o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância - UNICEF. .. 38371

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR,
Pela ordem) - Críticas à política econômica do
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 38371

Usou da palavra, para orientação da res-
pectiva bancada, o Sr. Deputado DANIEL
ALMEIDA (PCdoEl- BA). 38372

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP). ..... 38372

ALCEU COLLARES (PDT - RS, Pela or
dem) - Declaraçào de greve dos sindicatos dos
Fiscos e de Associações de Delegados de Polí
cia dos Estados e do Distrito Federal, contra o
texto da reforma previdenciária aprovado pela
Câmara dos Deputados. 38372

Usou da palavra, para orientação da res-
pectiva bancada, o Sr. Deputado MARCELO
ORTIZ (PV, SP). . 38373

ZÉ GERALDO (PT - PA, Pela ordem) 
Exposição realizada por Superintendentes do
Instituto Naciona de Colonização e Reforma
Agrária na Comissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regional sobre a realidade fundiária
no Estado do Pará 38373

LUCI CHOINACKI (PT - SC, Pela ordem)
- Declaração de Procuradores da República so
bre inocuidade da decisão judicial, favorável à li-
beração do cultivo de soja transgênica no País. ... 38373

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS, Pela
ordem) - Congratulação à Desembargadora Se
Iene Maria de Almeida, do Tribunal Regional Fe
deral da 1a Regiào, pela decisão favorável ao
plantio de soja transgênica no País. 38374

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE, Pela
ordem) - Apelo ao Ministro dos Transportes,
Anderson Adauto para cumprimento do crono
grama inicial de recuperação de rodovias do
Estado do Ceará........ 38375

ADÂO PRETTO (PT - RS, Pela ordem) 
Garantia, pelo Procurador da República da 1a

Região, Aurélio Rios, de inocuidade da decisão
judicial favorável ao comércio de transgênicos .

PAULO PIMENTA (PT - RS, Pela ordem) 
Incoerência de posicionamentos de Deputados
do Estado do Rio Grande do Sul em relação à
proposta de reforma previdenciária .

JOÂO FONTES (pT - SE, Pela ordem) 
Conclamação aos Deputados para rejeição da
proposta de redução do valor de pensões cons-
tante na reforma previdenciária. . .

REGINALDO GERMANO (PFL - BA, Pela
ordem) - Repúdio à metodologia de trabalho es
tabelecida pelo Departamento Nacional de Trân-
sito na aplicação e cobrança de multas .

NELSON PROENÇA (PPS - RS, Pela or
dem) - Apoio à decisão da Desembargadora do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, Selene
Maria de Almeida, sobre liberação do cultivo de
soja transgênica no País. Necessidade de regula
mentação da pesquisa biotecnológica desenvol
vida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária. Convite aos Deputados para visita ao
Centro Nacional de Recursos Genéticos -
CENARGEN, em Brasília, Distrito Federal. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação .

Rejeição do requerimento .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de preferência para o Des-
taque para Votação em Separado n° 9 .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ONYX
LORENZONI (PFL - RS), ARNALDO FARIA DE
SÁ (PTB - SP) .

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

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rea-
bertura da sessão .

NILTON CAPIXABA (PTB - RO, Pela or
dem) - Concessã_o, pela Organização Internaci
onal das Epizootias, de Certificado de Sanidade
Animal para o rebanho brasileiro, inclusive para o
do Estado de Rondônia. Importância econômica
do acatamento, pelos produtores rurais de Ron
dônia, de instrução normativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre
obrigatoriedade de cadastramento e rastreamen-
to do gado brasileiro .

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF, Pela or-
dem) - Apresentação de proposição .

EDSON DUARTE (PV - BA, Pela ordem) 
Manifesto do Partido Verde sobre organismos ge-
neticamente modificados. . .

38375

38376

38376

38377

38377

38378

38378

38384

38384

38385

38385

38385

38388

38388
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSUÉ
BENGTSON (PTB - PA), BISMARCK MAIA
(PSDB - CE). 38389

EDUARDO VALVERDE (PT - RO, Pela or
dem) - Elogios à EMBRAPA pela linha de pes
quisa seguida pela empresa. Contrariedade à im
portação da tecnologia da multinacional Monsan-
to para produção de soja transgênica no País. ..... 38389

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ ROCHA
(PFL, BA). JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE)... 38389

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG, Pela
ordem) - Entraves impostos pelos cartéis à livre
concorrência causadores da elevação dos preços
para o consumidor. Maior rigor na aplicação de
penas aos infratores. 38390

JÚNIOR BETÂO (PPS - AC, Pela ordem)
- Apresentação de proposição. 38390

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE (Blo-
co/PL - PB). 38390

GILMAR MACHADO (PT - MG, Pela or
dem) - Reestruturação do Ministério da Cultura.
Participação no Encontro Nacional de Secretári
os Municipais e Estaduais e de Dirigentes Petis
tas de Cultura. Instalação da Comissão de Turis-
mo e Desporto da Câmara dos Deputados. .......... 38390

JOÂO ALFREDO (PT - CE, Pela ordem) 
Homenagem ao advogado cearense José Gue
des de Campos Barros, professor da Universida
de Estadual do Ceará, ao ensejo das comemora-
ções da Semana do Advogado. 38391

WLADIMIR COSTA (PMDB - PA, Pela or
dem) - Apresentação de projeto de lei sobre re
gulamentação da locação de espaços de progra-
mação por emissoras de rádio e televisão. 38391

MURILO ZAUITH (PFL - MS, Pela ordem)
- Justificativa da ausência do orador na votação
anterior. Reunião com o Ministro da Educação,
Cristovam Buarque, para debate da criação da
Universidade Fed,~ral de Dourados, Estado de
Mato Grosso do Sul. Conveniência da continuida
de de incentivos fiscais a Estados da Região
Centro-Oeste, ao ensejo da reforma tributária.
Defesa da inclusão de Prefeitos nos debates dos
pontos da reforma. Insuficiência das medidas fis
cais paliativas adotadas pelo Governo Federal
para atenuação dos efeitos da crise financeira de
Estados e Municípios. .. 38392

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC, Pela or-
dem) - Transcurso do centenário de fundação
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil..... 38392

BENJAMIN MARANHÂO (PMDB - PB,
Pela ordem) - Aprovação, pela Comissão de Se-

guridade Social e Família da Casa, de requeri
mento para abertura de debate sobre suposta
formação de cartel no prestação de serviços hos-
pitalares de hemodiálise no País. 38393

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ (PT - PA),
CARLOS ABICALlL (PT - MT). 38393

ÁTILA LINS (PPS - AM, Pela ordem) 
Lançamento, pelo Governador do Estado do
Amazonas, Eduardo Braga, do Programa Zona
Franca Verde, de investimentos na infra-estrutura
de Municípios do interior do Estado. 38393

JOVINO CÂNDIDO (PV - Sp, Pela ordem)
- Presença na Casa de representantes da Asso
ciação Paulista de Municípios. Defesa do munici
palismo para reversão da crise financeira dos
Municípios brasileiros. 38394

OSVALDO BIOLCHI (PMOB - RS, Pela or
dem) - Acerto de decisão judicial de liberação
do comércio de produtos agrícolas geneticamen-
te modificados no País. 38394

JAIME MARTINS (Bloco/PL - MG, Pela or-
dem) - Apresentação de proposta de emenda à
Constituição destinada à eliminação de eleições
proporcionais para cargos legislativos no País...... 38394

WAGNER LAGO (PDT - MA, Pela ordem)
- Apresentação de requerimento de informações
ao Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, sobre a
federalização do Banco do Estado do Maranhão. . 38394

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário. 38395

POMPEO DE MATTOS (POT - RS, Pela
ordem) - Apresentação de projeto de lei sobre a
regularização de emissoras de radiodifusão, em
especial de rádios comunitárias. Apoio à libera
ção judicial do comércio de produtos genetica
mente modificados. Solicitação ao Ministro-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, José
Dirceu, de envio de proposição sobre a regula
mentação do cultivo e comercialização de trans-
gênicos. 38395

YEDA CRUSIUS (PSOB - RS, Pela ordem)
- Acerto de decisão da Juíza Federal Selene Ma
ria de Almeida de liberação do cultivo e comerci-
alização de produtos geneticamente modificados. 38395

JOÃO FONTES (PT - SE, Pela ordem) 
Leitura de artigo elogioso ao orador. Perspectiva
de trancamento da votação da proposta de refor
ma previdenciária por mandados de segurança.
Apelo à bancada evangélica na Casa para rejei
ção de dispositivo redutor de pensões no serviço
público. 38396

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG). 38396
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo- EDUARDO CAMPOS (PSB - PE, Pela 01'-

cação de sessão extraordinária para as 18h05min, dem) - Questionamento sobre a manutenção de
para continuação da votação da matéria. 38396 acordo para votação das matérias constantes na

Apresent':lção de proposições: pauta. 38410

MARCELO CASTRO, LUCIANO LEITOA, PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
MARCUS VICENTE, ZONTA, COLOMBO, LUIZ ção de requerimento de preferência para o Des-
COUTO, PERI::>ÉTUA ALMEIDA, ROBÉRIO taque para Votação em Separado n° 9. 38410
NUNES, FEFmANDO GABEIRA, DAVI Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
ALCOLUMBRE, TAKAYAMA, MANATO, JAIME do ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP) 38410
MARTINS, LAURA CARNEIRO, ALBERTO PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sus-
FRAGA, ROBERTO PESSOA, NELSON - .. 38411pensão da sessao por cinco minutos ..
MARQUEZELLI, WAGNER LAGO, WLADIMIR
COSTA, CORAUCI SOBRINHO, BONIFÁCIO DE Reabertura dos trabalhos 38411
ANDRADA, JUNIOR BETÂO, IARA BERNARDI, Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
MARCELO ORTIZ, ROBSON TUMA, EDUARDO do ROBSON TUMA (PFL - SP). .. 38415
CAMPOS, COLOMBO, WALTER PINHEIRO, PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
Luís CARLOS HEINZE, LUIZ CARLOS HAULY... 38396 ção do requerimento. 38415

VI - Encenamento Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
2 - ATA DA 141 3 SESSÃO DA CÂMARA putados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA),

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, ROBERTO FREIRE (PPS - PE), ROBERTO
NOTURNA, DA. 13 SESSÃO LEGISLATIVA JEFFERSON (PTB RJ), NELSON
ORDINÁRIA, DJ~ 523 LEGISLATURA, EM 13 DE PELLEGRINO (PT - BA), SANDES JÚNIOR (PP
AGOSTO DE 2003 - GO), L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG). ..... 38415

1- Abertura da sessão PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
li - Leitura e assinatura da ata da ses- querimento de destaque para votação em sepa-

são anterior rado n° 2, para expressão "percebidos cumulati
vamente ou não", constante do inciso XI do art.

111- Leitura do expediente 37, objeto do art. 1° da Emenda Aglutinativa Glo-

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13-8-2003 bal, em substituição ao Substitutivo da Comissão
Especial à Proposta de Emenda à Constituição
n° 40, de 2003. 38416

Usaram da palavra para encaminhamen
to da votação os Srs. Deputados ARNALDO
FARIA DE SÁ (PTB - SP), JOSÉ EDUARDO
CARDOZO (PT, SP), NELSON MARQUEZELLI
(PTB - SP), ALBERTO GOLDMAN (PSDB -
SP). 38416

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção do dispositivo destacado................................. 38419

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
LEONARDO MATTOS (PV - MG), DR. HÉLIO
(PDT - SP), VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB 
AM), ROBERTO FREIRE (PPS PE),
EDUARDO CAMPOS (PSB - PEJo 38419

JOSÉ THOMAZ NONà (PFL - AL) - Qu
estão de ordem sobre declaração de voto em
branco em conformidade com o disposto no art.
180, § 6° do Regimento Interno da Casa. 38419

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta à questão de ordem formulada pelo Depu-
tado José Thomaz Nonô. 38420

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado o Sr. Deputado
BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ)........... ....... 38420

IV Ordem IDo Dia

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli
citação aos Srs. Deputados do registro de pre
sença. Informação à Casa sobre o acordo promo
vido entre os Srs. Líderes acerca da votação de
destaques e emendas aglutinativas .

EDUARDO PAES (PSDB - RJ, Pela or
dem) - Solicita<;ão à Presidência de esclareci-
mento sobre matéria em votação ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Eduardo Paes ..

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ, Pela or
dem) - Posicionamento do PTB com relação à vo
tação das emendas aglutinativas e destaques apre-
sentados à proposta de reforma previdenciária ..

NILTON BAIANO (PP - ES, Pela ordem) 
Indagação sobre os motivos da apresentação de
requerimentos de destaques pelo PTB ..
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto em branco, o Sr. Deputado LUIZ
ANTONIO FLEURY (PTB - SP) .

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) - Qu
estão de ordem sobl'e real necessidade de decla
ração de impedimento de ordem pessoal de Par-
lamentares .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta à questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Alberto Goldman .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ROBERTO FREIRE (PPS - PE) .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
HENRY (PP - MT), ENÉAS (PRONA - SP),
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), ALBERTO
GOLDMAN (PSDB - SP), EUNíCIO OLIVEIRA
(PMDB - CE) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do NILTON BAIANO (PP - ES) .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto em branco, os Srs. Deputados
ALBERTO FRAGA (PMDB - DF), JACKSON
BARRETO (PTB - SE) .

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

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL - PE), ANTONIO CARLOS
BISCAIA (PT - RJ) .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP), ALDO
REBELO (PCdoB - SP) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sença, no plenário, do Deputado Antônio Mentor,
Líder da bancada do PT na Assembléia Legislati-
va do Estado de São Paulo .

VIGNATII (PT - SC, Pela ordem) - Ques
tionamento acerca da legalidade da liminar con
cedida pela Juiza Selene Maria de Almeida, do
Tribunal Regional Federal de Brasília, Distrito Fe
deral, para liberação do plantio e da comerciali-
zação de soja transgênica .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO GOUVÊA
(Bloco/PL - RS), ANTONIO CARLOS MENDES
THAME (PSDB - SP) .

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF, Pela or
dem) - Indagação à Presidência sobre o paga
mento dos servidon,s da Casa relativo à convo-
cação extraordinária do Congresso Nacional. .

38420

38420

38420

38420

38420

38421

38421

38422

38422

38422

38423

38423

38424

38424

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ, Pela
ordem) - Informação sobre caneta de ouro en-
contrada no plenário .

EDUARDO VALVERDE (PT - RO, Pela or
dem) - Diferenças salariais existentes no serviço
público .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CARLOS ABICALlL (PT, MT) .

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ, Pela ordem) - Ini
ciativa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de
criação de grupo de trabalho para estudo sobre
investimento no setor de infra-estrutura do País.
Orientação da respectiva bancada .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação .

Manutenção da expressão destacada .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de destaque para votação em sepa
rado n"3, para a expressão "ou de qualquer natu
reza", constante do inciso XI, art. 37, objeto do
art. 10 da emenda aglutinativa global. .

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados CARLOS SANTANA (PT
- RJ), IVAN RANZOLlN (PP - SC) .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL
- PE), NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP),
SEVERINO CAVALCANTI (PP - PElo .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da expressão destacada .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO ORTIZ (PV - SP), ENÉAS (PRONA 
SP), INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE), DR.
HÉLIO (PDT - SP .

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL, AL) - Reite
ração da questão de ordem sobre declaração de
voto em branco, em conformidade com o dispos-
to no art. 180, § 60 do Regimento Interno .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO
FREIRE (PPS - PE), ALEXANDRE CARDOSO
(PSB - RJ), BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ),
PEDRO HENRY (PP MT), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), CUSTÓDIO MAnOS
(PSDB - MG), OSMAR SERRAGLlO (PMDB 
PR), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA),
HENRIQUE FONTANA (PT - RS), ALDO REBELO
(PCdoB - SP). .

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ, Pela or
dem) - Contrariedade à produção de transgêni-
cos no País. . .

38425

38425

38425

38425

38426

38426

38432

38432

38432

38434

38435

38435

38435

38438
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38466

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr Deputado JOÃO FONTES (PT - SE) .

Usou da palavra pela ordem o Sr Deputa-
do BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) .

38452

38452

38451
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Usou da palavra pela ordem, para registro ROBERTO FREIRE (PPS - PE), EDUARDO
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA CAMPOS (PSB - PE), ALMIR MOURA (Bloco/PL
(PSB - PEJo 38439 - RJ), PEDRO HENRY (PP - MT), FERNANDO

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- GONÇALVES (PTB - RJ), CUSTÓDIO MAnOS
do ROBSON TUMA (PFL - SP). 38439 (PSDB - MG), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB -

ROBERTO FREIRE (PPS - PE - Como Lí- CE), ONYX LORENZONI (PFL - RS), ARLINDO
der) - Apoio ao livre desenvolvimento da Ciência CHINAGLlA (PT - SP), ALDO REBELO (PCdoB
e das inovações tecnológicas no País, particular- - SP)...................................................................... 38452

mente no tocante à produção de transgênicos...... 38439 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Reali-
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - zação de reunião da Comissão Especial da Re-

Encerramento da votação. 38440 forma da Previdência para leitura e votação da
Manutenção da expressão destacada. 38440 redação do vencido. 38456

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
querimento de destaque para votação em sepa- putados PEDRO HENRY (PP - MT), GERVÁSIO
rado n° 9, para o § 7° do art. 40, constante do art. SILVA (PFL - SC). 38456
1° da Emenda Aglutinativa Substitutiva GlobaL... 38446 CARLOS WILLlAN (PSB - MG, Pela or-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- dem) - Aplauso à criação, pela Ministra Benedi-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO ta da Silva, da Assistência e Promoção Social, de
HERRMANN NETO (PPS SP), LUIZ comissão de trabalho integrada por membros de
EDUARDO GREENHALGH (PT - SP). 38446 igrejas evangélicas do País. Necessidade de con-

Usaram da palavra para encaminhamento da vocação de representante da Igreja do Evange-
votação os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE lho Quadrangular para participação no trabalho. .. 38457
(PT - RO), RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 38446 JEFFERSON CAMPOS (PSB - Sp, Pela or-

Usou da palavra pela ordem, para registro de dem) - Aplauso à criação, pela Ministra Benedita
voto, a Sra. Deputada MIRIAM REID (PSB - RJ)...... 38448 da Silva, da Assistência e Promoção Social, de co-

Usaram da palavra para encaminhamento missão de trabalho integrada por membros de igre-
da votação os Srs. Deputados POMPEO DE jas evangélicas do País. Necessidade de convoca-
MAnOS (PDT, RS), PAUDERNEY AVELlNO ção de representante da Igreja do Evangelho Qua-
(PFL - AM). 38448 drangular para participação no trabalho................. 38457

Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - RJ,
PIMENTEL (PT - CE), Relator da matéria. 38449 Pela ordem) - Licenciamento do orador da Câ-

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA - mara dos Deputados. Homenagem póstuma ao
Como Líder) - Contribuição do PFL para os jornalista Roberto Marinho. 38457
avanços no texto da proposta de reforma previ- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
denciária. 38449 vite ao Plenário para comparecimento à sessão

solene convocada pela Casa em homenagem
póstuma ao jornalista Roberto Marinho .

Encerramento da votação ..

Manutenção do dispositivo destacado ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da emenda aglutinativa nO 11, que modifica
os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142, 149 e 201 da
Constituição Federal, revoga dispositivos da
Emenda Constitucional ~o 20, de 15 de dezem-
bro de 1998, e dá outras providências. 38465

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS WILLlAN (PSB
- MG)... 38466

NELSON PE:LLEGRINO (PT - BA - Como
Líder) - Interesse dos Governadores Estaduais
na aprovação da reforma previdenciária. Apoio
suprapartidário dos Parlamentares para aprova
ção da proposta de reforma previdenciária.
Importância da aprovação da reforma para ga
rantia do recebim:mto de proventos pelos apo
sentados e pensionistas mantidos pela Previdên
cia Social. Sensibilidade do Governo Federal
quanto à isenção da contribuição previdenciária a
parcela dos servidores públicos inativos .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção do dispositivo destacado .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SARNEY FILHO
(PV - MA), ENÉAS (PRONA - SP) ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA (PCdoB -- CE), DR. HÉLIO (PDT - SP),
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38473

38554

38588

38555

COMISSÕES

3 - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM
QUESTÃO DE ORDEM

Referente à questão de ordem nO 89/03 -
Do Senhor Deputado Rogério Silva ..

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
nOs 491, 542, 579, 586 a 604, 606 a 639, de
2003, com pareceres e despachos ..

5 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
2661-B/00, 2707-0/00, 5220-B/01, 5382-B/01,
5549-A/01, 6410-Af02, 6411-Af02, 7177-Af02,
47-Af03, 122-B/03, 434-Af03 e 594-Af03 ..

6-MESA

7 - LíDERES E VICE-LíDERES

8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

9 - COMISSÕES
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ROBSON TUMA (PFL - SP) - Questão de Usou da palavra pela ordem, para registro
ordem sobre incongruência entre encaminha- de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA
mento contrário e voto favorável à matéria............ 38467 (PSB - PE ). 38472

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco- CABO JÚLIO (PSB - MG, Pela ordem) -
Ihimento da questão de ordem formulada pelo Votos de sucesso ao ex-Governador Itamar Fran-
Deputado Robson Tuma............ ......... ..... ....... ....... 38467 co, do Estado de Minas Gerais, à frente da

Usaram da palavra para encaminhamento Embaixada do Brasil na Itália. 38472
da votação os Srs. Deputados LAURA
CARNEIRO (PFL - RJ), ANTÔNIO CARLOS Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
MAGALHÃES NETO (PFL _ BA)........................... 38467 do JOÃO MAGNO (PT - MG). 38472

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
respectivas bancadas os Srs. Deputados Encerramento da votação ..

SARNEY FILHO (PV - MA), ENÉAS (PRONA - Aprovação da emenda aglutinativa ..
SP), INÁCIO ARI~UDA (PCdoB - CE). MANATO
(PDT - ES), ROBERTO FREIRE (PPS _ PE), Prejudicadas as demais proposições ..

EDUARDO CAMPOS (PSB - PE). NEUCIMAR Encaminhamento da matéria à Comissão
FRAGA (Bloco/PL - ES), PEDRO HENRY (PP - Especial para elaboração da redação do vencido. 38473
MT), JOSÉ CAFlLOS MARTINEZ (PTB - PR), V - Encerramento
CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG), EUNíCIO
OLIVEIRA (PMDB - CE), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL -- BA), NELSON PELLEGRINO
(PT - BA), ALDO REBELO (PCdoB - SP). 38469

PRESIDE!\ITE (João Paulo Cunha) - Anún
cio das matérias constantes na pauta da sessão
ordinária do dia 14 de agosto de 2003. 38471

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ALDO REBELO
(POdoB, SP). 38471

JÚLIO LOI:lES (PP - RJ, Pela ordem) 
Atuação da CPI da Pirataria no Rio de Janeiro,
Estado do Rio cie Janeiro. Elogio do Jornal de
Brasília ao desempenho da Comissão. 38471

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LEANDRO VILELA
(PMDB - GO). 38472

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ROBSON TUMA (PFL - SP). 38472
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Ata da 140a Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 13 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente;
Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Confúcio Moura

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PLPUPSL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCiSCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JADER BARBALHO PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL

WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 15

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PLPUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
Total de Rondônia: 3

ACRE

JOÃO CORREIA PMDB
JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PLPUPSL
OSVALDO REIS PMDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
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COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
LUCIANO LEITOA PDT
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: 15

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PLPUPSL
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
Total de Ceará: 15

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁ PTB
Total de Rio Grande do Norte: 3

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
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
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
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB

JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL

Total de Alagoas: 7

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
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JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdeB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
FÁBIO SOUTO PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PLPUPSL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
ZELlNDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 28

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MOTA PLPUPSL
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DH. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVOJOSÉ PT

JAIME MARTINS PLPUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MAnOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUSANANIAS PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdeB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 40

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

ALMERINDA DE CARVALHO PSB
ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PSB
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CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FRANCISCO DORNELLESPP
JAIR BOLSONARO PTB
JANOIRA FEGHALI PCdoB
JORGE BITTAR PT
JOsl! DIVINO PMOB
JULIO LOPES PP
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SI!RGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
M1RIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
ROORIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMOB
Totâlde Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
DEVANIR RIBEIRO PT
DA. EVILÁSIO PSB
DRHÉLlO PDT
DURVAL ORLATO PT
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PSB
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT

JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOVINO CÂNDIDO PV
LOBBE NETO PSDB
LUIZ ANTONIOFLEURY PTB
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MEDEIROS PLPUPSL
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELU PTB
NEUTON UMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSORIRAPUAN TEIXEIRA PRONA
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALOI PTB
VANDERLEI ASSIS PRONA
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 41

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
NEYDE APARECIDA PT
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PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

ABELARDO LUPION P FL
AFFONSO CAMARGOPSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
DILCEU SPERAFICO PP
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PLPUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PSB
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT

EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATII PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
AUGUSTO NARDES PP
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYXLORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PLPUPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 23

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 381 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

O Slr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
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11 - LEITURA DA ATA

O SR. CLAUDIO CAJADO, servindo
como 20 Secretário, procede à leitura da ata
da sessão antecedente, a qual é, sem ob
servações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei
ra) - Passa-se à leitura do expediente.

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN, ser
vindo como 10 Secretário, procede à leitura
do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OF. N° 406/2003-CN

Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Solicito os bons oHcios de V. Ex", no sentido de
que seja remetido a esta Casa com a máxima ur
gência o Processado do Projeto de Lei na 1.547, de
2003, de autoria do Deputado Antônio Carlos Pan
nunzio, que "Fica prorrogado por 30 dias o prazo
para requerimento de parcelamento de dívidas obje
to da Lei na 10.684, de 30 de maio de 2003", tendo
em vista requerimento apresentado por S. Exa den
tro do prazo regimental para oferecimento de emen
das, para que a referida Matéria tramite sob a forma
de emenda à Medida Provisória na 125, de 30 de ju
lho de 2003, conforme disposto no § 20 do art. 40 da
Resolução na 1, de 2002-CN.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa

protestos de estima e consideração. - Paulo Paim,
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da
Presidência.

COMISSÃO MISTA PARA APRECIAÇÃO DA MP N°
125, DE 30DE JULHO DE 2003

REQUERIMENTO PARA TRAMITAÇÃO
CONJUNTA DO PL W 1.547, DE 2003

(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Solicita a tramitação conjunta do
Projeto de Lei nO 1.547, de 2003, sob a
forma de emenda, à MP n° 125/2003.

Senhor Presidente,

Estando em tramitação, nesta Comissão Mista,
a Medida Provisória n° 125, de 30 de julho de 2003,

que "institui no Brasil o Sistema de Certificação do
Processo de Kimberley -'- SCPK, relativo à exporta
ção e à importação de diamantes brutos, e dá ou
tras providências", requeiro a V Exa nos termos do §
2° do art. 4° da Resolução na 1, de 2002 - CN, que
determina que "no prazo de oferecimento de emen
das, o autor de projeto sob exame de qualquer das
Casas do Congresso Nacional poderá solicitar à Co
missão que ele tramite, sob a forma de emenda, em
conjunto com a Medida Provisória", a tramitação
conjunta do Projeto de Lei na 1.547, de 2003, de
nossa autoria, que trata da prorrogação de prazos
para o parcelamento de débitos juntos à SRF, à
PGFN e ao INSS. - Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio.

Desapense-se do PL na 1.547/2003 O

PL n° 1.554/2003 e, após, encaminhe-se,
nos termos do § 2°, do art. 4°, da Resolução
na 1, de 2002-CN, ao Senado Federal o Pro
cessado do Projeto de Lei n° 1.547/03. Pu
blique-se.

Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

OF. N° 407/2003-CN

Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Solicito os bons ofícios de V. Exa , no sentido de
que seja remetido a esta Casa com a máxima ur
gência o Processado do Projeto de Lei n° 1.557, de
2003, de autoria do Deputado José Carlos Araújo,
que "Altera a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003,
prorrogando para 31 de dezembro de 2003 o prazo
para parcelamento de débitos junto à Secretaria da
Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social",
tendo em vista requerimento apresentado por S. ~
dentro do prazo regimental para oferecimento de
emendas, para que a referida Matéria tramite sob a
forma de emenda à Medida Provisória n° 125, de 30
de julho de 2003, conforme disposto no § 20 do art.
40 da Resolução na 1, de 2002-CN.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. ~
protestos de estima e consideração. - Senador Pau
lo Paim, 1° Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência.
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Brasília, 12 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha

DD. Presidente da Câmara dos Deputados

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR Ofício n° 90/Plen
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA N° 125,

DE 30 DE JULHO DE 2003,
(DOU DE 31 DE JULHO DE 2003)

MEDIDA PROVISÓRIA N° 125,
DE 30 DE JULHO DE 2003

"Institui no Brasil o sistema de cer
tificação do processo de Kimberley-Scpk,
relativo à exportação e à importação de
diamantes brutos, e dá outras providên
cias:'

EMENDA SUBSTITUTIVA N°, DE 2003
(Do Sr. Deputado José Carlos Araújo)

Nos termos do § 2° do art. 4° da Resolução n° 1,
de 2002-CN, requeiro que o Projeto de Lei n° 1.557 de
2003, de minha autoria, em tramitação na Câmara dos
Deputados, tramite sob a forma de emenda, em conjun
to com a presente medida·provisória, para substituir a
redação do art. 13 ali constante(cópia em anexo).

Justificação

O Projeto de lei n° 1.557, de 2003, de minha au
toria, altera a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003,
prorrogando para 31 de dezembro de 2003, o prazo
para parcelamento de débitos junto à Secretaria da
Receita Federal, à Procuradoria da Receita Federal e
ao Instituto Nacional do Seguro Social (REFIS/PAES).

A proposição está tramitando na Câmara dos
Deputados, concedendo um prazo mais amplo, até 31
de dezembro de 2003, para adesão ao REFIS/PAES.

Assim, baseado no § 2° do art. 4° da Resolução
n° 1, de 2002-CN, julgo fundamental que a referida
proposição seja considerada como Emenda Substitu
tiva ao art. 13 da presente Medida Provisória, pelas
razões ali expostas.

Ressalto que a proposição que apresento conce
de um prazo mais amplo para adesão ao Refis, aten
dendo, assim, aos reclames dos agentes econômicos,
e também ao Governo, ao criar condições mais propi
cias para recolhimento do enorme passivo tributário de
que é credor.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Carlos Araújo.

Encaminhe-se, nos termos do § 2°, do
art. 4°, da Resolução n° 1, de 2002-CN, ao
Senado Federal o Processado do Projeto de
Lei n° 1.557, de 2003. Publique-se.

Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como titulares, a Deputada Mariânge
la Duarte, PT/SP, os Deputados Lindberg Farias,
PT/RJ, Gilmar Machado, PT/MG, César Medeiros,
PT/MG, João Grandão, PT/MS, e Mauro Passos,
PT/SC, na Comissão Permanente de Turismo e Des
porto. Como suplentes as Deputadas Maninha,
PT/DF, Neyde Aparecida, PT/GO, Fátima Bezerra,
PT/RN, os Deputados Fernando Ferro, PT/PE, e
Orlando Desconsi, PT/RS.

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

Defiro. Publique-se.

Em 13-8-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício n° 91/Plen

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

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

a fim de indicar, como titulares, os Deputados Antônio
Carlos Biscaia, PT/SP, Eduardo Valverde, PT/RO,
João Alfredo, PT/CE, e Iriny Lopes, PT/ES, na Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 92-A, de 1995, do Se
nhor Nicias Ribeiro, que "dá nova redação ao art. 101
da Constituição Federal" (Membros DO STF).

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pelegri
no, Líder do PT.

Publique-se.
Em 13"8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 822-L-PFU2003

Brasília, 6 de agosto de 2003
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Exmo Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Laura Carneiro para integrar, como membro suplente,
a Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Tu
rismo, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 829-L-PFU03

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Permanente de Turismo e Desporto.

Titulares Suplentes
Deputado Carlos Melles Deputado Cláudio Cajado
Deputado Eduardo Sciarra Deputado Gerson Gabrielli
Deputado Femando de Fabinho
Deputado Marcelo Guimarães
Deputado Osório Adriano

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder doPFL.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N° 715-A

Brasília, 12 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 o Deputado

Moreira Franco deixa de integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N°716

Brasília, .12 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 o Deputado

Moreira Franco passa a integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão de Minas e Energia, em substituição
ao Deputado Fernando Diniz.'

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. :- Deputado Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N°717

c' Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 1.639/2003,

encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão
Permanente de Turismo e Desporto, criada pela Re
solução n° 4 de 2003.

Titulares
Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp

Outrossim, informo que as vagas restantes se
rão preenchidas oportunamente. - Deputado Euní
cio Oliveira, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. PSDB/IIN° 1.220/2003



Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 764/2003

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Bis

marck Maia, Carlos Alberto Leréia, Paulo Kobayashi e
Eduardo Paes, corno membros titulares, e os Deputa
dos Eduardo Gomes, Léo Alcântara, Rose de Freitas
e Thelma de Oliveira, como membros suplentes, para
integrarem a Comissão Permanente de Turismo e
Desporto.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.
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Brasília, 12 de agosto de 2003 os Deputados Rafael Guerra, Thelma de Oliveira,
A Sua Excelência o Senhor Veda Crusius e Rommel Feijó, como membros su-
Deputado João Paulo Cunha plentes, para integrarem a Comissão Especial desti-
Presidente da Câmara dos Deputados nada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei n°

4.842, de 1998, do Senado Federal, que "dispõe so-
bre o acesso a recursos genéticos e seus produtos
derivados e dá outras providências".

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. PSDB N° 1.244/2003

Brasília, 13 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Alber

to Goldman, Nicias Ribeiro, Ronaldo Dimas e Rom
mel Feijó, como membros titulares, e os Deputados
Paulo Kobayashi, professora Raquel Teixeira, Helenil
do Ribeiro e Átila Lira, como membros suplentes,
para integrarem a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
n° 347-A, de 1996, que "dá nova redação ao parágra
fo 2° do artigo 57 da Constituição Federal".

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. PSDB N° 1.253/2003

Brasília, 13 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Júlio

Semeghini, Antônio Carlos Mendes Thame, Nilson
Pinto e Ariosto Holanda, como membros titulares, e

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhores Deputados Josué Bengtson (PTB 
PA) e Ronaldo Vasconcellos (PTB - MG) na qualida
de de Titulares, Ricarte de Freitas (PTB - MT) e Alex
Canziani (PTB - PR), na qualidade de Suplentes,
para compor a Comissão Permanente de Turismo e
Desporto.

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

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of n° 769/2003

Brasília, 12 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhores Deputados Fernando Gonçalves
(PTB - R,I) e José Carlos Elias (PTB - ES), na quali
dade de Titulares, e José Mucio Monteiro (PTB - PE)
e Pastor Heinando (PTB - RS), na qualidade de Su
plentes, para integrarem a Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nO 347-A, de 1996, do Senhor Nicias Ri
beiro, que "dá nova redação ao parágrafo 2° do artigo
57 da Constituição Federal" (incluindo o dispositivo
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que proíbe a interrupção da sessão legislativa em
aprovação do orçamento anual).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protes
tos de estima e consideração. - Deputado Roberto
Jefférson, Líder do PTB.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

GABINETE DA LIDERANÇA DO PTS

Of na 770/2003

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhores Deputados Josué Bengtson (PTB 
PA) e Zequinha Marinho (PTB - PA), na qualidade de
Titulares, e Eduardo Seabra (PTB - AP), na qualida
de de Suplente, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição na 140-A, de 1992, do Senhor Nicias Ri
beiro, que "acrescenta parágrafo único ao artigo 29
da Constituição Federal" (estabelecendo que nos mu
nicípios que vierem a ser criados, a lei orgânica será
promulgada no prazo de até um ano, contado do dia
da instalação do novo município).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protes
tos de estima e consideração. - Deputado Roberto
Jefférson, Líder do PTB.

Publique-se.
Em, 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício na 771/2003

Brasília, 13 de Agosto de 2003

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhores Deputados Vicente Cascione (PTB
- SP) e Luiz Antonio Fleury (PTB - SP), na qualidade
de Titulares e os Senhores Deputados Roberto Ma
ga�hães (PTB - PE) e Antonio Cruz (PTB - MS) como
suplentes, para integrarem a Comissão Especial des
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição na 92-A de 1995 do Senhor Nicias Ribei
ro (determinando que os membros do STF serão es-

colhidos dentre os membros dos Tribunais Superiores
que integrem a carreira da magistratura, menores de
sessenta e cinco anos de idade, indicados em lista trí
plice pelo próprio Tribunal, com nomeação pelo Presi
dente da República e aprovação do Senado Federal).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Roberto Jef
ferson, Líder do PT8.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício na 958/03

Brasília, de agosto de 2003

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

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

pelo Partido.Progressista - PR os Deputados Júlio
Lopes, Jogo Pizzolatti e Dr. Beneditos Dias, como titu
lares, e o Deputado Ronivon Santiago, como suplen
te, para integrarem a Comissão Permanente de Turis
mo e Desporto.

Cordialmente, - Deputado Pedro Henry, Líder.

Defiro. Publique-se.
Em, 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. na 727/03-LPL

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

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

para a Comissão Permanente de Turismo e Desporto,
os Deputados Reinaldo Betão (PL - RJ) e José Men
des de Jesus (PSL - RJ), na qualidade de titulares, e
os Deputados Almeida de Jesus (PL - CE) e Milton
Monti (PUSP), na qualidade de suplentes.

Aproveito o ensejo para reiterar a V Exa os
meus protestos de elevado apreço e distinta conside
ração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do
Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Brasília, 12de agosto de 2003

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Gostaria de indicar a Vossa Excelência os De

putados Isaías Silvestre e Bernardo Ariston, como ti
tulares, e o Deputado Maurício Ouintella Lessa como
suplente da Comissão Permanente de Turismo e
Desporto.

Atenciosamente. - Eduardo Campos, Líder do
PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF.L1D/PPS N° 296103

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Deputados Geraldo Thadeu - PPS - MG e
Nelson Proença - PPSIRS, para ocuparem as vagas
de titular e suplente, respectivamente, na Comissão
Permanente de Turismo e Desporto, criada pela Re
solução n° 4, e 2003.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 254/03

Brasília, 12 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Alceu Collares integrará a Comissão de Seguridade
Social e Família, na condição de Suplente, em substi
tuição ao Deputado João Mendes de Jesus.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva Morei
ra, Líder do PDT.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os nomes dos Depu

tados, Luciano Leitoa e Severiano Alves para integra
rem, na condição de Titular e Suplente, respectiva
mente, a Comissão Permanente de Turismo e Des
porto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva Morei
ra, Líder do PDT.

Defiro. Publique-se.
Em, 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. n° 178/03

Brasília, 12 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a deputada Ali

ce Portugal (titular) e o deputado Jamil Murad (su
plente) para integrarem a Comissão Permanente de
Turismo e Desporto.

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.

Defiro. Publique-se.
Em, 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

DF. S/N°/03

Exmo Sr.

Presidente da Câmara dos Deputados,

Enéas Ferreira Carneiro, na qualidade de Pre
sidente Nacional do Prona e Deputado Federal elei
to pelo mesmo Partido, vem, mui respeitosamente,
comunicar a Vossa Excelência que foram escolhi
dos, pela Bancada do Partido, os senhores deputa
dos Dr. Enéas Ferreira Carneiro e Dr. Amauri Roble
do Gasques para ocuparem os cargos, respectiva
mente, de Líder e Vice-Líder do Prona na Câmara
Federal.



-~-

De fato, são coincidentes as conclu
sões das Comissões de mérito quanto à
matéria posta no PL na 3.826, de 2000, sen
do certo que apenas em relação ao apensa
do, PL n° 4.648, de 2001, a CECD manifes
tou-se pela aprovação, enquanto que a CFT
posicionou-se pela rejeição, porém está ex
presso no parecer da CFT que tal posiciona
mento decorreu do simples fato de·a propo
sição principal ser mais completa. Nesse
sentido, entendo que não se caracteriza
neste caso a divergência de pareceres de
que fala o art. 24, inciso 11, alínea g, do
RICD, pelo que declaro a suainaplicabilida
de, para que as proposições sigam sob o
rito da competência conclusiva das Comis
sões. Oficie-se ao requerente e, após, pu
blique-se.

Em 13-8-03. - João P. Cunha, Presi
dente.

Publique-se.

Em, 13-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Cordiais Saudações, '- Deputado Eliseu Re
sendé, Presidente.

Of. P - n° 85/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor

Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
2.661-A/00, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Of. na 296 - P.l2003 - CCJR.

Brasília, 13 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência seja examinada a

possibilidade de desapensar o Projeto de Lei na
1.503/03 que "altera a Lei na 9.504, de 30 de setem
bro de 1997, e a Lei na 10.408, de 10 de janeiro de
2002, para implantar o registro digital do voto" do PL
na 6.590/02 que "acrescenta o art. 41-B à Lei na 9.504,
de 30 de setembro de 1997, para autorizar o uso de
simuladores de voto eletrônico.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalglh, Presidente.

Defiro. Desapense-se o PL na 6.590/02
do PL n° 1.503/03, retomando, o primeiro, a
distribuição inicial a ele aposta. Oficie-se.
Publique-se.

Em 13~8-03. - João P. Cunha, Presi
dente.

Of.P.- na 66/2003
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Requer a V. Exa que sejam tomadas as provi- apesar de a Comissão de Educação ter-sepronuncia-
dências cabíveis. do favoravelmente ao projeto de lei apensado e a Co-

Nestes Termos, pede Deferimento. missão de Finanças tê-lo rejeitado, solicito a V. Ex"
Brasília, 13 de agosto de 2003. - Deputado Or. que não seja aplicado à matéria o disposto no art. 24,

Enéas Ferreira Carneiro - Deputado Amauri Roble- 11, g, do RI, para que se mantenha a sua tramitação
do Gasques - Deputado Elimar Máximo Damasceno conclusiva nas Comissões.
- Deputado Vanderlei Assis.

Defiro, nos termos da Decisão da Pre
sidência, lida em Plenário em 8-8-2003.

Publique-se. Ao Sr..Diretor-Geral.
Em 13-8-03. - João P. Cunha, Presi

dente.

Brasília, 11 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Ao apreciar, nesta data, o PL na 3.826-A/00, do

Sr. Agnelo Queiroz, que "institui a Bolsa-Atleta", verifi
camos a coincidência de manifestação na análise de
mérito entre esta Comissão e a Comissão de Educa
ção Cultura e Desporto, muito embora, quanto ao pro
cedimento, entendamos ter havidodiferença em rela
ção ao parecer proferido por aquela Comissão, que
considerou aprovado o Projeto de Lei na 4.648/01,
apensado. Observamos também que nenhuma das
emendas apresentadas por aquele colegiado, faz re
ferência a dispositivos da matéria apensada. Assim,
entendendo não haver divergência nos pareceres,
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Of.P-n° 86/2003

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Of.P- n° 97/2003

Agosto de 2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
2.707-B/00, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.P n° 87/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Jão Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
5.220/01 e os PLS nOs 3.966/00 e 6.487/02, apensa
dos, apreciados, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.P n° 93/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor

DeputadoJoão Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO 5.549/01,
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 13-8-03. - 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,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
47/03, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais saudações. - Deputado Eliseu Resen
de, Presidente.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.P- nO 100/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
594/03, apreciado, nestadata, por este Órgão Técnico.

Cordiais saudações. - Deputado Eliseu Resen
de, Presidente.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.P nO 114/2003

Brasília, 13 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei. n°
5.382-A/01 e o PL n° 6.550/02, apensado, aprecia
dos, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em, 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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João Paulo Cunha,

Brasília, 13 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
122-A/03 e o PL n° 280/03, apensado, apreciados,
nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 713/03 - Pres

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são proferiu parecer pela aprovação do Projeto de Lei
n° 6.411/02, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Eliseu Padilha, em reunião realizada em 6-8-03.

Atenciosamente, - Deputado Moroni lorgan,
Presidente.

Publique-se
Em,13-8-03.

Presidente.

Ofício n° 714/03 - Pres

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são proferiu parecer pela aprovação do Projeto de Lei
n° 6.410/02, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Barbosa Neto, em reunião realizada em 6-8-03.

Atenciosamente, - Deputado Moroni Torgan,
Presidente.

Publique-se
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 12 de agosto de 2003

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

Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a vossa Excelência que esta Comis

são proferiu parecer pela aprovação do Projeto de Lei
nO 434/02, com emenda, nos termos do parecer da
Relatora, Deputada Perpétua Almeida, em reunião
realizada em 6-8~03.

Atenciosamente, - Deputado Moroni lorgan,
Presidente.

Publique-se

Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ofício nO 238/2003-P

Brasília, 13 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 7.177, de 2002.

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

Respeitosamente, - Deputada Angela GUa
dagnin, Presidente.

Publique-se

Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO Defiro. Apense-se o PL n° 941/03 ao
E SERViÇO PÚBLICO PL n° 7.142/02 Oficie-se ao requerente e,

Of. Preso n° 110/03 após, publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Brasília, 6 de agosto de 2003 Presidente.

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

Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento

Interno, atendendo ao requerimento anexo do depu
tado Cláudio Magrão, solicito a Vossa Excelência que
o Projeto de Lei n° 941/03, do Sr. Wilson Santos, que
"Altera o caput do art. 9° da Lei n° 8.019, de 11 de
abril de 1990, a fim de permitir a aplicação das dispo
nibil.idades financeiras do FAT, em depósitos especia
is, nas cooperativas de crédito de que trata a Lei n°
5.764, de 1971", seja apensado ao Projeto de Lei n°
7.142/02, do Sr. Welinton Fagundes, que "Altera o art.
9°, caput, da Lei n° 8.019, de 11 de abril de 1990, que
"Altera a Legislação do Fundo de Amparo ao Traba
lhador (FAT)", e dá outra providências".

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Presidente em exercício.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Cláudio Magrão)

Solicita a apensação de projeto de lei.

Senhor Presidente
Encontra-se em tramitação nesta Comissão o

Projeto de Lei n° 7.142, de 2002, de autoria do Deputa
do Welinton Fagundes, que altera o art. 9° da Lei n°
8.019, de 11 de abril de 1990, para permitir a aplicação
das disponibilidades financeiras do FAT por bancos co
operativos. Ao projeto principal foram apensadas ou
tras duas proposições, de idêntico teor: o Projeto de
Lei n° 7.145, de 2002, do Deputado Pedro Henry, e o
Projeto de Lei n° 7.161, de 2002, do Deputado Wilson
Santos, para os quais fomos designados Relator.

Posteriormente, foi apresentado o Projeto de Lei
n° 941, de 2003, do Deputado Wilson Santos, que
pretende inserir a mesma modificação na Lei n°
8.019/90.

Diante do exposto, e tendo por fundamento os
arts. 142 e 143do Regimento Interno, requeiro a V.Exa a
apensação deste último para tramitação conjunta.

Sala da Comissão, 22 de Julho de 2003. - Depu
tado Cláudio Magrão.

Of. n° 28/2003

Brasília, 13 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor
João Paulo Cunha
M. D. Presidente Da Câmara Dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em decor

rência de minha desfiliação do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, a partir desta data
passarei a integrar a bancada do Partido Popular So
cialista - PPS, partido ao qual me filiei.

Sendo o que tinha para o momento, subscre
vo-me.

Respeitosamente, - Raul Jungmann, Deputa
do Federal.

Recife, 11 de agosto de 2003

MO Presidente do Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro (PMDB)

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

Senhor Presidente,
Conforme entendimentos já mentidos anterior

mente, venho, através desta- comunicar e solicitar a
minha desfiliação do partido o qual V.Sa dirige, o Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Gostaria de deixar expresso que foi com muito
orgulho que fiz parte das fileiras do PMDB pernambu
cano, partido que me acolheu, abrindo suas portas
para que nós pudéssemos conviver e compartilhar a
nossa vida pública com militantes, parlamentares e li
deranças políticas que tanto honram o nosso Estado
e a nosso País.

Ao mesmo tempo, reitero o meu reconhecimen
to à condução dedicada, precisa e ética que V.Sa , tem
realizado à frente desta importante agremiação políti
ca, cuja legenda se confunde com a própria história
da democracia brasileira.

As razões que me levam a pedir a desfiliação do
PMDB são, portanto, de caráter estritamente pessoal.
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Espero, por fim, poder contar, como sempre
Contei, com a Compreensão e 8 grandeza dos que
fazem o PMDB em Pernambuco, sabendo todos, que
continuarei à disposição dos amigos que deixo neste
partido, para travarmos juntos as lutas das quais
nunca me afastarei, em defesa da democracia, das
instituições reoubticanase de uma sociedade mais
justa para todos os brasileiros.

Sem mais, despeço-me
Atenciosamente, -RaulBelens Jungmann Pin

to, Deputado Federal - A V.Sa, o Dorany Sampaio,
Presidente do PMDB Estadual.

Exmo Sr. Dr. Desembargador Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de PE

Raul Belens Jungmann Pinto, brasileiro, casa
do, Deputado Federal, portador do Título Eleitoral N°
027.287.108-09, Zona Eleitoral 0004, secção 0012,
venho por meio desta comunicar e solicitar a minha
desfiliação do partido PMDB (Partido do Movimento
Democrático Brasileiro).

Aproveita0 ensejo para reiterar protestos de
elevado apreço.

Recife, .11 de agosto de 2003. - Cordialmente,
Raul Belens Jungmalln Pinto, Deputado Federal.

Declaração

Declaro que o Deputado Federal Raul Jung
mann, teve deferido o seu pedido de filiação partidá
ria ao Partido Popular Socialista - PPS no dia 11 de
agosto do corrente ano, pelo Diretório Estadual de
Pernambuco, pelo que firmo a presente para fins de
comprovação junto à Câmara dos Deputados.

Brasília, 13de agosto de 2003. - Roberto Fre
ire, Presidente Nacional do PPS.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 13-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 30 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a criação da

Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento
Sustentável dos Recursos Minerais, Hídricos e Sane
amento Ambiental, que reúne Deputados de vários
Estados e Partidos, preocupados com a necessidade

de propor a criação e regulamentação de legislação,
que ordene a exploração dos Recursos Minerais e Hí
dricos, implementando Políticas e Instrumentos que
possam conduzir ao uso sustentável desses recur
sos, conciliando as ações do setor produtivo mineral e
hídrico com a Proteção Ambiental, em favor do povo
brasileiro.

Informamos ser objetivo da Frente Parlamentar
ora instituída, apoiar políticas públicas, programas,
projetos e demais ações governamentais e não-go
vernamentais, que promovam a ampliação e a racio
nalização do aproveitamento desses importantes
bens da sociedade brasileira.

Nos termos do art. 80, § 2°, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, solicitamos que Vossa
Excelência dê ciência ao Plenário da criação dessa
Frente Parlamentar e convidamos os ilustres Pares a
unirem-se aos signatários do Manifesto em anexo.

Respeitosamente, - Deputado Casara.

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS

RECURSOS MINERAIS, HlDRICOS E
SANEAMENTO AMBIENTAL

Manifesto
Os Deputados Federais abaixo assinados, preo

cupados com os óbices e obstáculos desnecessaria
mente interpostos ao aproveitamento dos recursos
hídricos e minerais,

- considerando que os recursos hídricos,
seja qual for a modalidade de sua utilização,
representam bem de que a humanidade não
pode abrir mão, dependendo deles, aliás, a so
brevivência do ser humano na Terra;

- considerando que o bem-estar da soci
edade está intimamente relacionado com sua
capacidade de extrair, beneficiar, transformar e
utilizar os bens minerais;

- considerando que tais questões
transcendem as ideologias e direcionamen
tos partidários.

Assumem o compromisso de atuar, conjunta
mente com a sociedade civil, no apoio a políticas
públicas, programas e ações governamentais e não
-governamentais que tenham por objetivo a raciona
lização e a viabilização do aproveitamento dos re
cursos hídricos e minerais em nosso País, para utili
zação nas mais variadas atividades humanas.

Brasília, 30 de julho 2003.
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SIGNATÁRIOS DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS MINERAIS, HíDRICOS E SANEAMENTO

AMBIENTAL
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Publique-se.
Em 13-8-2003 - João Paulo

Cunha, Presidente.
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REQUERIMENTO N° 1.016, DE 2003
(Do Sr. Deputado Jorge Alberto - PMDB/SE)

Requer ao Presidente da Câmara
dos Deputados apreciação em· plenário do
PDC n° 18/2003, de acordo com o dispos
to no art. 52, Parágrafo 6°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 52, parágrafo 6°, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apre
ciação imediata em Plenário do PDC n° 18/2003, ten
do em vista já ter se esgotado o prazo regimental de

40 sessões para a CCJR analisar a matéria da menci
onada proposição.

Plenário, 29 de julho de 2003. - Deputado Jorge
Alberto, PMDB - SE.

Defiro. Submeta-se ao Plenário o PDC
n° 3, de 2003, ao qual se acha apensado o
POC n° 18, de 2003, pendente do parecer
da douta Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, na forma do disposto no
art. 52, § 6°, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. Oficie-se ao requeren
te e, após, publique-se.

Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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Defiro. Publique-se.
Em 13-8-2003 - João Paulo

cunha, Presidente.



Brasília, 9 de julho de 2003

Ao ExmoSr.
João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Exmo Sr. Presidente,
Cumprimentando-o respeitosamente, na opor

tunidade em que reitero o compromisso da ANESP
em trabalhar a serviço da cidadania, venho por meio
desta formalizar o apoio a essa Casa, presidida por
Vossa Excelência, na condução dos trabalhos ao lon
go desta legislatura e, em especial, no atendimento
ao grande clamor da sociedade pela aprovação de
um conjunto de reformas, o que é imprescindível para
dotar o Estado Brasileiro de maior flexibilidade, au
mentado a sua capacidade de resposta na missão de
bem servir à nossa população.

Sabemos, pois, Senhor Presidente, que na or
dem do dia está a Reforma Previdenciária, cuja pro
posta encaminhada pelo Poder Executivo, entende
mos possa ser enriquecida, de forma a cumprir a fina
lidade de assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial
do Regime de Previdência do Serviço Público, com
prometendo apenas marginalmente a capacidade do

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
mês de setembro, a fim de prestar home
nagens póstumas ao jornalista Roberto
Marinho.

REQUERIMENTO N° 1.041, DE 2003
(Do Sr. Asdrubal Bentes)

Senhor Presidente:
Representando um décimo da composição da

Câmara dos
Deputados, requeremos a Vossa Excelência,

com base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa
para o mês de setembro, a fim de prestarmos home
nagens póstumas ao jornalista Roberto Marinho.

Justificação

Ninguém simbolizou tanto o poder nos últimos
40 anos no Brasil como Roberto Marinho. Dono das
Organizações Globo - conglomerado de veículos de
comunicação formado por emissoras de televisão e
de rádio, provedor de internet e pelos jornais O Globo,
Extra e Diário de São Paulo -, Marinho era visto como
a imagem do sucesso.

A história recente do País mostra que Marinho
era realmente um homem influente na República, a
quem era atribuída a capacidade de eleger presiden
tes e de indicar ministros.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Francisco Dornelles)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, re

queremos a realização de sessão solene em home
nagem ao Sr. Roberto Marinho, presidente emérito
das Organizações Globo, falecido na data de hoje.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2003. - Depu
tado Francisco Dornelles
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REQUERIMENTO N° 1.040, DE 2003 Expandindo suas atividades, Roberto Marinho cri-
(Do Sr. Francisco Dornelles) ou a Fundação que leva o seu nome, uma das mais me

ritórias instituições com que o país já contou em diver-
Senhor Presidente, sos setores da Cultura, com destaque especial no cam-
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, re- po das Ciências, das Artes, do Patrimônio Histórico e

queremos a realização de sessão solene em home- Artístico, da Literatura e da História, além do mecenato
nagem ao Sr. Roberto Marinho, presidente emérito que incluiu substancial ajuda financeira e proporcionou
das Organizações Globo, falecido na data de hoje. a recuperação de tesouros ameaçados de perecimento

Sala das Sessões, 7 de julho de 2003. - Depu- irremediável por carência absoluta de recursos.
tado Francisco Dornelles. Há mais de setenta anos no centro da vida políti-

ca do país, Roberto Marinho, jornalista, empresário e
imortal (ocupava a cadeira que foi de OUo Lara Re
sende na Academia Brasileira de Letras) faleceu aos
98 anos, mantendo praticamente inalterada a rotina
diária de acordar cedo, ler os jornais, ir para O Globo
e passar as tardes no seu escritório na TV-Globo, no
Jardim Botânico. Definindo-se como um "obcecado
pelo trabalho", Roberto Marinho, presidente das
Organizações Globo, construiu ao longo de sua exis
tência um império que está presente e influencia po
derosamente o dia-a-dia de milhões de brasileiros.

Diante do exposto, conto com o apoio dos no
bres colegas para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2003. - Depu
tado Asdrubal Bentes, Vice-Líder do PMDB na Câ
mara dos Deputados.

Defiro. Publique-se.
Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Encami-Publique-se.Despacho:
nhe-se.
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Estado em recrutar e manter em seus quadros profis- 2003, a ser creditada já no mês de agosto próximo, com
sionais altamente qualificados. sua restituição durante o ano de 2004, em doze parcelas

Dado o exposto, na oportunidade em que venho iguais e sucessivas.
formalmente solicitar a inclusão da ANESP na rela- Consideramos importante destacar que essas
ção das associações a serem convidadas para parti- medidas buscam fortalecer o Municipalismo no Brasil,
cipar das Audiências Públicas, paradebater oreferido haja vistaque após a promulgação da Constituição
assunto, aproveito para sugerir também a inclusão do Federal de 1988 novos tributos foram criados, sem
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que, no entanto, tenham sido compartilhados com os
responsável pela política de recursos humanos no Estados e os Municípios.
âmbito do Executivo Federal, cuja manifestação não Sala das Sessões, 31 de Julho de 2003. - Depu-
esteve expressa na Exposição de Motivos que acom- tada Nice Lobão.
panhou a PEC"40, encaminhada a essa Casa. INDICAÇÃO N0 759, DE 2003

Na certeza de que estes pleitos .serão genero" (Do Sr. João Grandão)
samente apreciados por Vossa Excelência, antecipo
os agradeCimentos. Sugere ao Ministério dos Transportes

Atenciosamente, - José NUton de Souza Vieira, a liberação dos recursos financeiros pre-
Diretor Executivo. vistos no Orçamento Geral. da União de

Encaminhe-se à Comissão Especial da 2003 para construção de trecho da BR-359
Reforma da Previdência. Oficie-se e, após, e conservação e manutenção da BR-163
publique-se. no Estado do Mato Grosso do Sul.

Em 13-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

INDICAÇÃO N° 758, DE 2003
(Da Sra. Nice Lobão)

Sugere ao Ministério da Previdência
Social til renegociação da dívida dos Mu
nicípios maranhenses para com o Institu
to Nacional do Seguro Social.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
Social:

Fomos informados, pela Federação dos Municí
pios do Estado do Maranhão, que o Instituto Nacional
do Seguro Social, autarquia vinculada a este Ministé
rio, vem retendo valores do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM acima do suportável para as fi
nanças municipais, com violação, inclusive, do devido
processo legal.

No caso específico dos Municípios do Estado do
Maranhão, a situação é dramática, uma vez que no
mêsde julho de 2003 já perderam cinqüenta por cen
to do FPM.

Reconhecendo a situação de insolvência dos Mu
nicípios do Estado do Maranhão, apelamos para que
este Ministério adote, com a devida urgência, as medidas
necessáriaspara que sejam suspensas as retenções do
FPM e que seja renegociada a dívida destes Municípios
junto à previdência social, com a adoção de um novo par
celamento que não comprometa ~s finanças municipais.
Solicitamos, ainda, que seja feita antecipação da receita
do FPM nos valores equivalentes ao mês de maio de

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos
Transportes, Anderson Adalto:

Mato Grosso do Sul é um dos estados mais pri
vilegiados doBrasil, por abrigar dois terços do Panta
nal Mato-Grossense,. a .maior planície alagada do
mundo e um dos ecossistemas mais importantes e ri
cos do planeta, reconhecido pela UNESCO como pa
trimônio natural da humanidade. Essa característica
confere ao nosso Estado um enorme potencial turísti
co, o qual, se bem explorado, pode gerar substancial
aumento da geração de emprego e renda.

A agropecuária, porém, responsável por cerca
de 30% do Produto Interno Bruto (PIS) estadual, con
tinua sendo a maior propulsora do desenvolvimento
econômico do Mato Grosso do Sul nos últimos anos 
o maior crescimento econômico da Região Cen
tro-Oeste. Necessita-se, portanto, de um efiCiente sis
tema de transportes.

A malha rodoviária disponível é essencial para
manter a circulação de cargas e passageiros com se
gurança e rapidez. Entretanto, a rede pavimentada
não chega a 50% das rodovias federais e estaduais, o
que torna condicionante o tempo deviaflem, excessi
vo em determinados trechos de terra ou em rodovias
já deteriora.das. De fato, este é um problema de gran
de relevância.

Por esse motivo, foram realizadas duas Audiênci
as Públicas pela Assembléia Legislativa estadual: a
primeira, em 30 de maio do corrente, no Município de
Coxim, e a segunda, em 09 de junho, no Plenário da
própria Assembléia, na cidade de Campo Grande. Du
rante os debates, foi formada uma comissão integrada



INDICAÇÃO N° 761, DE 2003
(Do Sr. Zé Geraldo)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, que
sejam tomadas medidas urgentes para
atender a necessidade de implantação de
uma agência bancária, no município de
Jacundá, Estado do Pará.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
O deputado Zé Geraldo se dirige ao Excelentís

simo Senhor para apresentar a seguinte indicação:
1.Atendendo a solicitação da população do mu

nicípio de Jacundá, Estado do Pará, que passa por
grandes dificuldades resultantes dos serviços bancá
rios prestados no local;

2. Considerando que a economia do município
tem sua maior fonte na industria madeireira com 97
estabelecimentos, gerando 4.000 empregos diretos,
e na pecuária de corte e leite com um total de
325. 173/res cadastradas na ULSAV;

3. Considerando que o município possui mais de
42.000 habitantes, e que possui uma renda anual de
R$ 68 milhões (estimativa do Plano de Desenvolvi
mento Rural Municipal);

4. Considerando que o município possui apenas
uma agência bancária instalada, sendo que do Banco
Bradesco; e

5. Diante do exposto, solicito ao Excelentíssimo
Senhor providências imediatas no sentido da implan
tação de uma agência de crédito e fomento no municí
pio de Jacundá, para que se possa resolver um dos
grandes entraves, pois o referido município está em
pleno processo de desenvolvimento e esse tipo de in
centivo é fundamental para o aumento da produção e
aproveitamento do potencial existente.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Zé Geraldo, PT/PA.

INDICAÇÃO N° 760, DE 2003
(Do Sr. Zé Geraldo)

Sugere à Excelentíssima Senhora
Ministra de Minas e Energia que seja feita
a expansão da rede de distribuição de
energia elétrica nos bairros de Vila Brasil
I e 11, Jardim Morumbi, Boa Sorte, Mini
Industria e Tucuruí, no município de Uru
ará, Estado do Pará.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra de Minas e
Energia:

O deputado Zé Geraldo se dirige a Excelentíssi
ma Senhora para apresentar a seguinte indicação:

1.Atendendo a solicitação a população do muni
cípio de Uruará, Estado do Pará;

2. Considerando que o município possui seis no
vos bairros Vila Brasil I e 11, Jardim Morumbi, Boa Sor-
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pela Bancada Federal sul-matogrossense, Governo te, Mini Industria e Tucuruí, totalizando cerca de 500
Estadual, Assembléia Legislativa, Prefeitos e Vereado- unidades consumidoras que não constam com uma
res dos municípios da região norte do Estado. rede regular de distribuição de energia elétrica;

Entre vários outros assuntos, dois casos prende- 3. Considerando que os mesmos estão sujeitos
ram a atenção da comissão: a finalização das obras de a uma energia de má qualidade devido à distância
pavimentação de aproximadamente 220 quilômetros do dos transformadores até a unidade consumidora;
trecho rodoviário da BR-359, entre Coxim/MS e a divisa 4. Diante do exposto, solicito a necessária inter-
do Estado de Goiás, e a recuperação e conservação de venção da Excelentíssima Senhora junto as Centrais
todo o trecho estadual da BR-163. Elétricas do Pará - CELPA no sentido de que os bair-

Considerando os vários pontos discutidos e ros de Vila Brasil I e 11, Jardim Morumbi, Boa Sorte,
abordados, decidiu-se priorizar dois objetivos princi- Mini Industria e Tucuruí, no município de UruarálPará
pais, para os quais gostaríamos de sensibilizar o Go- possam ser contemplados com a expansão da rede
vemo Federal. Trata-se da necessidade de liberação de distribuição de energia elétrica.
do valor integral dos recursos previstos no Saladas Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu-
OGU/2003, de R$13.000.000,00 (treze milhões de re- tado Zé Geraldo, PT/PA.
ais), para a obra da BR-359, e de parte dos valores
previstos para conservação preventiva, rotineira e
emergencial para a BR-163.

Com o recebimento dos recursos previstos, os
trabalhos poderão continuar em plena atividade, com
plementando a base estrutural da malha rodoviária
para acelerar o transporte de cargas e de passagei
ros. Com isso, o potencial mato-grossense do sul virá
a ser explorado de forma mais racional e dinâmica,
melhorando, em decorrência, as atividades econômi
cas de maior envergadura na região.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelên
cia que, por se tratar de assunto de grande importância
e atualidade afeto ao Ministério dos Transportes, deter
mine sejam tomadas as medidas necessárias para a
aplicação dos recursos em tela pelo Departamento Na
cional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT).

Sem mais, renovamos nossos protestos de alta
estima e consideração.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Depu
tado João Grandão.
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INDICAÇÃO N° 762, DE 2003

(Da Sr Lúcia Braga)

Sugere, por meio desta Casa Le
gislativa, seja encaminhada .à Secreta
ria Especial de Políticas para as Mulhe
res, a implantação do Programa Vida
Mulher - Conscientização em Casa, em
nível nacional.

Requeiro, nos termos regimentais, que por meio
desta Casa Legislativa, seja solicitada junto à Secre
taria Especial de Políticas para as Mu~heres, a implan
tação do programa Vida Mulher - Conscientização
em Casa, que vem sendo realizado, há 2 anos, no
meu Estado, a Paraíba, por meio da Fundação De
sembargador Toledo.

Justificação

Este requerimento fundamenta-se na necessi
dade urgente do combate à violência contra a mulher,
especialmente a violência doméstica e a sexual.

Cada vez mais a mulher é violentada nos seus
direitos, cada vez é maior o número de homicídios de
mulheres. Na sua maioria, os homicidas são homens.

Daí, a necessidade da criação de um programa
a nível nacional, que venha conscientizar as mulheres
dos seus direitos, aliado a uma ação de medicina pre
ventiva. Tudo isso realizado no próprio domicílio da
mulher, objeto-alvo do programa.

No meu Estado, a Paraíba, a Fundação Desem
bargador ToIedo realiza com muito êxito esse trabalho.

Trata-se de um programa social e de saúde,
onde uma equipe multiprofissional, a saber - Advoga
da(o), Médica(o), Assistentes Sociais, Psicólo
gas(os), Agentes de Saúde, visitam as mulheres de
baixa renda, consciéntizando-as, por meio de pales
tras e distribuição de cartilhas, dos seus direitos so
ciais, ao mesmo tempo em que trata do encaminha
mento do público-alvo do programa, aos centros de
saúde, para exames de prevenção (Câncer de Mama,
de útero e DST).

Na própria comunidade, promotoras comunitárias
são o elo de ligação entre os grupos alvos do programa
e a equipe multiprofissional, por meio do acompanha
mento de cada caso, em visitas periódicas.

Além das visitas domiciliares, há os encontros
coletivos nas comunidades para discussão de temas
de interesse dos grupos no sentido de obtenção de
maior conhecimento sobre as questões de interesse
das mulheres e esclarecimento de dúvidas.

Na Paraíba, contamos com um universo de
1.000 (mil) mulheres atingidas pelo programa, a des
peito das dificuldades financeiras pelas quais passa a
Fundação Desembargador Toledo.

Portanto, na certeza de que o programa vem
contribuindo para:

a) O resgate efetivo da cidadania de
mulheres de baixa renda, por meio da cons
cientização dos seus direitos sociais e dos
cuidados preventivos com a sua saúde;

b) A promoção do acesso da mulher
aos serviços sociais e jurídicos existentes;

c) O despertar das mulheres para um
processo de mudança, I~vando-as a reivin
dicar melhores condições de vida.

É que estamos requerendo a implantação des
se programa, em nível nacional, por meio da Secre
taria Especial de Políticas para as Mulheres.

Sala de Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tada Lúcia Braga.

INDICAÇÃO N° 763, DE 2003
(Dos Srs. Lúcia Braga, Angela Guadagnin,

Francisca Trindade, José Rocha,
Miriam Reid é Perpétua Almeida.)

Sugere, por meio desta Casa Legis
lativa, seja encaminhado requerimento
para a Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres, no sentido da criação
do Programa Casa -Abrigo, a nível na
cional, para a proteção de mulheres víti
mas de violência.

Requeiro, de acordo com as normas regimen
tais, ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados, que seja encaminhado a Excelentís
sima, Senhora, Ministra da Secretaria Especial de Po
líticas para Mulheres, o apelo desta Casa no sentido
da criação a nível nacional do Programa Casa-Abrigo
em favor das vítimas de violência doméstica.

Justificação

Em face de a violência doméstica vir assumindo
proporções alarmantes em nosso País é que urge se
jam tomadas medidas urgentes para coibir as agres
sões e crimes contra a mulher e ao mesmo tempo res
guardar a sua integridade física e moral.

O programa Casa-Abrigo existente em alguns
estados, como por exemplo,na Paraíba realizado por
meio de movimento organizado da sociedade civil em
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defesa da mulher, portanto não se encontra institucio
nalizado, apesar de lei estadual existente.

No meu Estado, a Paraíba, apenas uma
Casa-Abrigo foi criada por meio do esforço conjunto
nosso, que intermediamos junto ao Poder público com
petente a aspiração do Centro de Defesa da Mulher,
Oito de Março, que coordena o trabalho com a melhor
eficiência. Somente em João Pessoa funciona o progra
ma. Os demais centros urbanos se ressentem da au
sência dessa ação pública em defesa da mulher.

Daí, a relevante importância desse programa
em nível nacional, para a realização do que represen
ta uma das maiores conquistas de proteção efetiva da
mulher vítima de violência doméstica.

A Casa-Abrigo, acolhendo mulheres vitimadas e
os seus filhos crianças e adolescentes, temos a certe
za de que é uma das prioridades do governo Lula,
que teve a grande sensibilidade de criar a Secretaria
especial de Políticas para as Mulheres, cuja Ministra,
a Excelentíssima Dra Emilia Fernandes é uma entusi
asta das políticas públicas em favor das Mulheres,
corporificando um exemplo de administração feita de
competência, coragem e ao mesmo tempo de sensi
bilidade para com a causa do resgate efetivo da cida
dania feminina.

O nosso requerimento tem em vista tão-somen
te solicitar a urgência na implantação do programa
objeto da nossa solicitação, face a sua real necessi
dade. Portanto, temos a certeza da aprovação da nos
sa proposta pelo Presidente desta Casa e pelos cole
gas parlamentares, no devido encaminhamento do
que está sendo requerido.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tada Lúcia Braga - Deputada Ângela Guadagnin 
Deputada Perpétua Almeida - Deputado Francisco
Trindade - Deputado Miriam Reid.

INDICAÇÃO N° 764, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Fazenda novo processo de
escolha para o cargo de diretor da área
de loterias da Caixa Econômica Federal.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
As loteriasadministradas pela Caixa Econômica

Federal vêm apresentando resultados cada vez mais
expressivos.

Nos anos passados, as diversas modalidades
de loterias arrecadaram cerca de R$2.804,00 mi-

Ihões, sendo que para o ano em curso a expectativa é
que valor maior será alcançado.

Sem dúvida, essas consideráveis marcas se de
vem não apenas à reconhecida excelência do corpo
funcional da instituição mas, a nosso ver, principal
mente, ao desempenho dos agentes lotéricos.

Esses agentes lotéricos, atualmente uma capi
larizada rede com aproximadamente 9.000 pontos
em todo o País, na verdade, há que se reconhecer,
são os grandes responsáveis pelo sucesso das loteri
as no que se refere à arrecadação, pois é em suas de
pendências que são coletadas as apostas.

Apesar disso, até o presente momento, a impor
tância dos agentes lotéricos ainda não se faz sentir,
em termos institucionais, na condução, elaboração e
acompanhamento das diretrizes estabelecidas para
este setor, hoje a cargo, apenas, dos funcionários da
Caixa Econômica Federal.

Trata-se de lacuna que pretendemos eliminar
por meio da presente sugestão que objetiva que o
cargo de diretor da área de loterias da Caixa Econô
mica Federal venha a ser ocupado por pessoa esco
lhida pelos Sindicatos e Associações dos Lotéricos
nos respectivos Estados da Federação.

Dessa forma, pela maior sinergia com que con
tará o setor, melhores serão os resultados das loteri
as, com benefícios para as ações sociais que são su
portadas por esses recursos.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Silva.

INDICAÇÃO N° 765, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Ministro da Educação a
incorporação do Plano de Educação
para o Desenvolvimento e a Integração
da América Latina nas políticas educa
cionais do País.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que o § único do art. 4° da Consti
tuição Brasileira afirma que: A República Federativa
do Brasil buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América Latina, visando
à formação de uma comunidade latino-americana de
nações;
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. Considerando que desde 1964 existe o Parla
mento Latino-Americano - PARLATINO e o Brasil é
um de seus membros permanentes, que tem por ob
jetivo, a integração regional cimentada nos pilares·da
justiça social, da paz, da liberdade, dos direitos huma
nos, da democracia plena e do respeito à natureza;

Considerando que no dia 29 de maio de 1994, o
PARLATINO e aUNESCO assinaram um acordo de
Cooperação e, nesse marco, o Escritório Regional da
UNESCO para a América Latina e o Caribe, com sede
em Santiago do Chile, preparou com o PARLATINO o
Plano de Educação para o Desenvolvirnento e a Inte
gração da América Latina;

Considerando que os dois principais objetivos
do Plano são; educar para o desenvolvimento e inte
grar a América Latina ;

Considerando que os encontros nacionais e in
ternacionais na área de educação apontam a conve
niência de se incorporar valores humanistas às dire
trizes nacionais de educação de cada País e

Considerando que presidimos a Comissão de
Assuntos Culturais, Educação, Ciência e Tecnologia
do PARLATINO,

Vimos solicitar que as recomendações e conclu
sões sintetizadas no Plano de Educação para o Desen
volvimentoe a Integração da América Latina sejam ado"
tadase incorporadas à política nacional de educação.

Cçm esta iniciativa pretendemos colaborar com
a real integração dos países latino-americanos.

Saládas. 9essões, 11 de agosto de 2003. - Depu
tado RogérioSilva.

INDICAÇÃO N° 767, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere à Ministra do Meio Ambiente
a instituição de um programa de recupe
ração, controle e prevenção de erosão
em áreas degradadas do trópico úmido
brasileiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra:
A ocupação das terras da Amazônia com a ex

pansão de atividades agropecuárias e de mineração,
com a abertura de estradas e com a urbanização, tem
exposto os solos locais aos efeitos da erosão, agra
vando os impactos sobre o meio ambiente natural e,
muitas vezes, tornando-os inúteis aos fins para os
quais a floresta foi eliminada.

Os solos amazônicos são, em sua maioria abso
luta, arenosos e pouco coesivos. Isto os torna extre
mamente vulneráveis aos efeitos das chuvas torrenci
ais que ocorrem na região. A exposição ao sol e aos
ventos aumenta a susceptibilidade aos efeitos erosi
vos e à lixiviação, transformando vastas áreas antes
cobertas pela f10restaexuberante em verdadeiros de
sertos, com profundas voçorocas, sem· nenhum valor
agrícola. Troca-se, nesses casos, a floresta pornada.

Além de arruinar as terras, a erosão destrói os
rios, pelo assoreamento, pela redução dos lençóis
freáticos, que os alimentam nos. períodos de estia
gem, epela contaminação das águas por fertilizantes
e pesticida.s carreados das lavouras.

Se quisermos preservar a Amazônia, temos de to
mar·medidas urgentes·para reçuperar as suas áreas já
degradadas pela erosão,controlar e preveniras possibi
lidades de expansão d~sse processo nocivo. Se as áre
as já degradadas não forernrecuperadas e se o proces
so erosivo não for controlado nas áreas já desmatadas,
será inevitável a expansão das atividades agropecuári
as .para oUtras áreas, com noVos d~smatamentos e
mais devastação. Temos de envidar esforços para que
as áreas desmatadas sejam efetivamente utilizadas de
forma sustentável,úni9a forma de deter, ou pelo menos
reduzir, o avanço do desmatamento.

Porestas razões, senhora Ministra, estamos suge
rindo que o Ministério doMeio Arnbiente tome a iniciativa
de instituir um program~de recuperação, controle e pre
venção da erosão notrópi~Úmido brasileiro,o qual deve
ter como área de abrangência toclaa Amazônia Legal.

Além de propi~iarll1edidasde~tinadasa recupe
rar as áreas erodidas .~ contrplar l? prfavenir os proces
sos erosivos, o programa deve ter. como objetivo a
promoção do des~nvolvirnEmtoeponômicosustentá
vel na faixa de território qpl?vai do Estado de Rondô
nia ao oeste do.Esta<Jo do Maral)hão, visando a me
lhoria da qualidad~de vic:la ~detr~balho das popula
ções que ocupamessarfagião, 7"itandoque, porforça
da pobreza,elast?rnem-se cada vez mais predatóri
as dos recursosambientâis.

Sugerimos ql.le, para .Jmplernentar o programa,
seja criado um órgão específico, que será encarregado,
também, de implantar umsistema de informações para
sistematizar os.dados e iflforll1ações sobre os estados
de desenvolvimento e deprfaservaçãodos recursos am
bientais da Amazônia e d~desenvolver e difundir tecno
logias e procedimentos dêstinados à pre.tenção da ero
são. As ações desse órgão, ressaltamos, deverá estar
em consonância G<:)m a~ de 0lltras. entidades federais,
estaduais e municipais que já atuam na região.
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Contamos, assim, com o empenho de V. Exa. e
da equipe do Ministério do Meio Ambiente, em espe
cial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis - IBAMA, para imple
mentar as medidas que sugerimos.

Sala das Sessões, 11de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Silva

INDICAÇÃO N° 768, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi
mento, da Indústria e do Comércio Exteri
or a adoção de medidas relativas à fisca
lização do Instituto Nacional de Metrolo
gia, Normalização e Qualidade Industrial
- INMETRO - sobre a veracidade do peso
declarado nas embalagens de produtos
postos ao consumo.

Despacho: Publique-se; Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi

mento, da Indústria e do Comércio:
Venho, por intermédio desta, sugerir a criação

de norma, determinando ao INMETRO que, por oca
sião da fiscalização relativa ao peso declarado em ali
mentos congelados, proceda ao descongelamento
dos mesmos antes de efetuar a pesagem, pois so
mente élssim poderá ser aferida a quantidade total
real que o consumidor está adquirindo.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Silva.

INDICAÇÃO N° 769, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Ministro da Educação o
aproveitamento na função docente, de re
cursos humanos dos quadros técnico e
administrativo que tenham obtido titula
ção de mestrado ou doutorado.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirijo-me a V. Exa. para expor e reivindicar o que

segue:

- As universidades públicas brasileiras
despendem volumosos recursos para o apri
moramento de seus quadros técnicos e ad
ministrativos;

- É comum que estes elaborem dis
sertações e teses de reconhecida qualidade
obtendo os títulos de mestre e doutor;

- Ocorre que um dispositivo legal impe
de que estes profissionais competentes e ex
perimentados lecionem, ao mesmo tempo
que um grande número de professores subs
titutos inexperientes assumem as salas de
aula, em prejuízo da qualidade do ensino.

Isto posto, proponho, em benefício do desen
volvimento do ensino e da pesquisa, que os profissi
onais do quadro técnico e/ou administrativo, quando
detentores de títulos de mestrado ou doutorado pos
sam ser aproveitados na função docente.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2003. Depu
tado Rogério Silva.

INDICAÇÃO N° 770, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, a contratação
e treinamento de agentes extensionistas
para atuarem junto às empresas de ex
tensão rural.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-Se.

Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:

Corno deve ser do conhecimento de V. Exa., há
alguns aspectos sociais e culturais que solapam o de
senvolvimento geral da agricultura brasileira e, conse
quentemente, prejudicam o desenvolvimento humano
em nosso país.

A 111 Exposição de Tecnologia Agropecuária 
"Ciência para a Vida", promovida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
apontou perspectivas futuras de aspectos básicos da
extensão rural.

Por outro lado a Academia, desde Paulo Freire,
aponta fatos que relacionam a extensão rural a for
mas de desenvolvimento cultural do homem do cam
po, pois há certos vícios culturais, como a descrença
nas novas tecnologias, que podem ser debeladas pe
los extensionistas.

Assim, torna-se cada vez mais necessária a
contratação de novos agentes extensionistas rurais,
bem como seu treinamento e reciclagem constante, a
fim de que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária - EMBRAPA, em parceria com as universida
des públicas brasileiras, se encarregue do treinamen
to dos extensionistas que, em futuro próximo, hão de
dar novos rumos às empresas brasileiras de extensão

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



INDICAÇÃO N° 772, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento a implementação do Programa
Nacional de Melhoramehto Genético do
Rebanho Brasileiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento:

A despeito da escalada protecionista, das per
sistentes restrições sanitárias impostas por EUA, Ca
nadá, União Européia e Japão, e da imagem de inefi
ciência vigente no Brasil, a cadeia da pecuária tem in
discutível papel no suprimento de proteínas, e gera
um volume de empregos considerável, algo como 7
milhões de ocupações. Isso sem se computarem os
empregos nos segmentos industriais que consomem
produtos ou vendem insumos para o setor.

Sob a óticada contabilidade nacional, os estu
dos apontam para uma contribuição de 40% e 3,5%
no PIB setorial e naéional, respectivamente. Essa im
portante participação éproporcionada por 1,8 milhão
de estabelecimentos que ocupam 220 milhões de
hectares e detêm um efetivobovino superior a 160 mi
lhões de cabeças.

E, ressatte-se, houve uma melhoria substancial
dos índices de produtividade. A lotação anual está acima.
de 1,30 cabeça/hectare em algumas regiões e os dados
de desfrute, considerando as informações dos curtumes,
praticamente se igualam aos do Uruguai. Do mesmo
modo, os índices de natalidade, mortalidade de temeiros
e sazonalidade do abate também ostentaram progres
sos, autorizando a suposição de que a pecuária nacional
experimenta auspiciosa evolução.

Nada obstante, tecnologias inovadoras, como
inseminação artificial e transplante de embriões, ain
da são escassamente utilizadas, bem como a compo
sição do rebanho ainda apresenta uma enormequan
tidade de gado misto, sem o padrão racial apurado
presente em grandes países produtores.

Ademais, um imenso contingente de produtores
e pecuaristas não tem acesso a essas tecnologias
nem a posse de efetivo que propicie, minimamente,

INDICAÇÃO N° 771, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento a implementação do Programa
Nacional de Socialização dos Equipa
mentos Agrícolas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento:

A despeito da crise de cunho fiscal-financeiro e
da escalada protecionista empreendida pelos EUA e
União Européia, um universo importante da agricultu
ra brasileira ostenta sinais inegáveis de dinamismo e
vitalidade, a ponto de contribuir para um saldo comer
ciai que beira os vinte bilhões de dólares anuais, sem
contar a ocupação de expressivo número de trabalha
dores, na casa dos 14 milhões de empregos.

De outro lado, há um vasto contingente de pro
dutores rurais, próximos da linha da pobreza, cuja
função tem sido a gera.ção de pequenos excedentes
de produção para abastecimento de mercados mi
crorregionais ea fixação de força de trabalho, que
mercê de sua parca habilitação profissional e de es
cassez de oportunidades, não encontra adequada
colocação no mercado de trabalho urbano. Portanto,
uma das missõês desse pequeno proprietário ou pro
dutor rural é ma.nter o seu estabelecimento com vis
tas ao estancamento do êxodo rural.

Esse conjunto de produtores está a reclamar
medidas sociais e de fomento a fundo perdido, haja
vista a. sua impossibilidade financeira de adquirir os
meios de produção e instrumentos de trabalho.

Nesse sentido, submeto à elevada considera
ção de V. Exa.ásugestão de conceber e implementar
o Programa Nacio~al de Socialização dos Equipa
mentos Agrícolas, para incrementar os índices de me
canização e produtividade dos pequenos estabeleci
mentos ruraisfamiliéõ\res. A idéia é que tais agriculto
res sejam incentivados 13se organizarem em associa
ções, devendo"se distribuir, para cada grupo de dez
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rural e à vida do homem do campo, conseqüentemen- lavradores, um trator de médio porte, com implemen-
te ao desenvolvimento de nosso setor rural. tos agrícolas, a exemplo de grade aradora, grade ni-

Por estes motivos é que sugerimos a V. Exa. veladora e arado.
seja instituído programa de contratação e treinamen- Saladas Sessões, 11 de agosto de 2003. - Depu-
to constante de agentes extensionistas, os quais viri- tado Rogério Silva.
am a atuar junto às empresas de extensão rural no
desenvolvimento do setor rural brasileiro.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Silva.



Art. 2° ..
Parágrafo único. Os bens imóveis men

cionados neste artigo são aqueles situados
em qualquer localidade do território nacional
e que se enquadrem nas condições fixadas
nas leis de que trata o caput.'

Art. 2° Os processos decididos de forma diver
gente das disposições contidas no parágrafo único do
art. 2° da Lei n° 8.057, de 29 de junho de 1990, com
a redação dada por esta Medida Provisória, deverão
prosseguir até a final alienação dos imóveis, respei
tando-se os demais atos válidos neles praticados:'

É como encaminhamos a presente Indicação,
solicitando o o exame das sugestões ora apresenta
das e adoção das providências cabíveis no âmbito da
Casa Civil da Presidência da República.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Silva.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, não gosto de me entregar facilmente aos fins a
que me proponho. Hoje parece que o grande espetá
culo do PT continuará. A tarefa será apenas menos di
fíciL Duro foi comer a carne dos velhinhos aposenta
dos do INSS. Hoje, na grande arena, o PT comerá a
de viúvas e órfãos. De fato, é necessário muita cora
gem para fazer isso. Darei a devida resposta aos traí
ras que estão se aproximando.

Ontem o Deputado José Carlos Aleluia disse
que as viúvas teriam, além do redutor, uma contribui
ção de 11 "lo. Faltou um pouco mais. As pensionistas
pagarão também Imposto de Renda. Brevemente os
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uma renda que possa ensejar uma sobrevivência dig- Lei n° 8.057/90, que autoriza as entidades nele referi-
na a esses agentes. das a alienarem bens da sua propriedade, sem fixar

Nesses termos, sugiro a implementação do Pro- que devam estar situados em Brasília (DF), fato que
grama Nacional de Melhoramento Genético do Rebanho impede ao intérprete restringir, não alienando os situ-
Brasileiro, pelo qual, os pequenos produtores, unidos em ados em outras localidades.
associações, venham a ter acesso, a fundo pedido, a ma- No entanto, para dirimir quaisquer dúvidas e
trizes leiteiras e de corte e a reprodutores, bem como a fi- preservar o sentido da lei e a finalidade da política ad-
nanciamentos subsidiados para tocar suas criações, in- ministrativa que orientou a reforma patrimonial, pro-
corporando massivamente tecnologias de alta produtivi- põe-se a alteração imediata da Lei n° 8.057/90, por
dade, a exemplo da inseminação artificial. meio da edição de Medida Provisória com as disposi-

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2003. - Depu- ções abaixo sugeridas:
tado Rogério Silva. "Art. 1° O art. 2° da Lei n° 8.057, de 29 de junho

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo único:INDICAÇÃO N° 713, DE 2003

(Do Sr. Rogério Silva)

Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Ci
vil da Presidência da República a adoção
de providências visando à edição de Medi
da Provisória para alterar a legislação perti
nente à alienação de imóveis funcionais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República:

Propôs o Poder Executivo os projetos que foram
convertidos nas Leis nOs 8.011, 8.025 e 8.057, todas
de 1990, com a finalidade de realizar uma reforma pa
trimonial, mediante a alienação de bens imóveis de
propriedade da União e das entidades da administra
ção federal indireta que não estivessem vinculados às
respectivas atividades operacionais.

Assim, alegando a ocorrência de privilégios fun
cionais, o governo federal promoveu a alienação de
imóveis ocupados por servidores, visando arrecadar
recursos e livrar-se de encargos com a conservação,
reforma, controle e fiscalização de tais bens.

Os projetos foram propostos e as leis editadas
sucessivamente, sempre com a mesma orientação
normativa, política e administrativa, o que, por si só, já
faria fixar interpretação consentânea com a finalidade
de alienar e não de conservar tais bens.

Ocorre, porém, que as decisões em alguns proces
sos de alienação têm sido no sentido inverso desse en
tendimento, sob a alegação de que as leis mencionadas
não permitem a venda de imóveis situados fora de Brasí
lia (DF), em flagrante desrespeito à política administrativa
que ensejou a reforma patrimonial e ao art. 2° da Lei n°
8.057/90, cujo texto não estabeleceu nenhuma restrição
atinente à localização dos bens.

Nas outras leis citadas, quando necessário, fo
ram estabelecidas exclusões e restrições, mas com
menção expressa, o que não ocorre com o art. 2° da
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novos amigos do Lula terão de votar uma alíquota de só para marginal ter direito a defensores - e os gran-
pelo menos mais 35% para o Imposto de Renda. des defensores estão desse lado aqui.

Parabéns ao PT e ao Deputado José Eduardo Fala-se em tortura, que também defendo. Se
Cardozo, aqui presente, um intransigente defensor do querem discutir sobre o assunto, não haverá proble-
servidor público - enquanto interessava, é lógico. ma. Não a tortura de José Genoíno, o grande traidor
Agora não interessa mais. do Araguaia. É brincadeira, não é, Sr. Presidente?

Quero perguntar aos petistas se o aluguel das Ontem, em 3 páginas do jornal Correio Braziliense,
viúvas vai diminuir; se o IPTU da "Martaxa", por exem- víamos os pobrezinhos chorando porque foram tortu-
pio, Vai diminuir; assim como atarifa de telefone. Algu- rados no Araguaia. Pegaram em armas depois de aS-
mas taxas serão revogadas em São Paulo? saltar bancos, seqüestrar e foram para o Araguaia.

E mais, Sr. Presidente, como fica a vida financeira Sr. Presidente, estão pedindo aparte. O Parla-
de uma jovem com 2 ou 3 filhos, viúva de um policial ou mentar deve saber. que não são permitidos apartes

nessa fase da sessão.de um servidor? Vai estar chorando no velório pOrque
Então, eSse pessoal que pegou em arma fezperdeu. o marido ou porque está se vendo economica-

mente desgraçada a partir daquele momento? tanta...
Por 20 anos, o PT recebeu o apoio incondicional Calma, pessoal, estou elogiando o PT, o partido

dostraíras, ou não é? No passado, o servidor público não
dos servidores públicpsfe~erais, estaduais e munici- tinha privilégio, agora tem, estou defendendo vocês. FaI-
pais, que nunca lhe. pediramnada, apenas acredita- tou a grandemídia publicar a relação dos Parlamentares
ram na proposta, no discurso dos seus correligionári- do·PT que se abstiveram na votação principal e depois
os, qpe, quando chegaram ao governo, simplesmente votaram favoravelmente à contribuição de inativos.
deram.-lhes.uma punhalada nas costas.

Sr. Presidente, como o tempo é exíguo, agrade-
Sr.rresiclente, quer() dizêr êps Parlamentares ço a deferência.

dos partidos da.base aliada ao Governo - os que ago- a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ A Pre-
ra aderiram ao PT -que, se o PT traiu coleg.as de 20

sidência informa ao Plenário que nos períodos destina-anos de sacrifícios e de lOtas, não vai tardar o mo- .
mento de o Governo cio PT traí-los. O PT tem o vício dosa0 PequenoExpediente, às Breves Comunicações e

à Comunicação de Liderança não são permitidos apar-
de escorpião e •não pode viyersem trair alguém. teso Se o DepUtado quiser sepronunciar, pode inscrever

Outro aS$~nto,> Sr.President~. O nobre compa- seu nome na lista. Até o momento estão inscritos os De-
nheiro Tarso Genro fez umamatéria muito bonita, publi- putados Tarcisio Zimmermann e MauroPassos. Seguirei
cada por umjornal do 8ioGrandedo Sul, cujo título é rigorosamente a lista, não permitirei pingue-pongue ou
Direita~Esquerda na Reforma, incluindo-me na mes- contestações. Se o Deputado quiser contestar, poderá
ma situa~~() doOElPutado B~bá, dizendo que agora so- fazê-lo depois, durante seu discurso.
mos d~ extremli direita, p<lrqu~d~fendemos privilégios No Peqúeno Expediente o Deputado exprime
para os sérvid()r7s.~amen~avelmente,. o nosso amigo sua opinião pessoal. O nobre Deputado Jair Bolsona-
TarsoGenronaoinclri o nornedafilha delena matéria. ro exerceu esse direito. S.Exa. tem sua visão sobre os

Sinto-me.orgul~()s;o d~mf'l vercolocado ao lado do problemas doPaís, e manifestá-Ia é um direito que lhe
Deputad9 Bab~,<somque~p()ssonão afinar ideologica- assiste, uma vez que foi· eleito livremente pelo povo,
mente, mas S.E;Xa. tempéilavra, honra compromissos e numa votação expressiva pelo Rio de Janeiro.
não .~ Cúffl9 a~S$ª doPTaqúiàesquerda, que está a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
apunhéllandoPi3l~scosta$,traind~os servidores públicos cedo a palavra ao nobre Deputado Claudio Cajado.
civis, depoisdeelesosterel1lélPoiadopor 20 anos. a SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revi-

QUf'lro aind~dizer a?n()S$() amigo Tarso Genro são do orador.) - Sr. Presidente, parabéns pela deci-
que,se n~os~rtraiçior é serde direita, sou de extrema são. O Deputado Jair Bolsonarorealmente não ofen-
direita com muita hol1ra. Tenho orgulho de dizerque de- deu nenhum Deputado individualmente, apenas ma-
fendo a ditadura militar. Na ditadura· militar não tinha nifestou sua livre opinião, como é direito de todos nós.
essapatifâriaqu~v~tnosholepófaí: o servidorpúblico Sr. Presidente, Sras. e Sfs. Deputados, é com
era t~atad?com di~nida~ee pão havia ninguém ven- enorme satisfaçãoque venhoà. tribUna parabenizar o
denqodroga~m portadee~cola. A violência não estava Município de Ituberá, no Estado da Bahia, pelo trans-
desS{i{'naneira, porquen~o ~)(istia essa covarde política curso do.94° aniversário de emancipação político-ad-
de DireitosHumanos. A política dos Direitos Humanos é ministrativa,. que se dará no próximo dia 14.
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Encravada entre as encostas íngremes e os Gostaria de enaltecer nossa grande Líder política
grandes manguezais do Canal do Serinhaém, corta- Ivana Bastos, imprescindível na celebração e na rnanu-
da ao meio pelo Rio Santarém, Ituberá é uma cidade tenção desta tão promissora parceria.Muito obrigado.
importante para a região do baixo sul do Estado. O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem

As ruínas de engenhos e a forte presença da revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
cultura negra evidenciam a importância da putados, em primeiro lugar, registro a presença neste
cana-de-açúcar em tempos coloniais. Não por acaso, plenário do Presidente da Assembléia Legislativa do
portanto, há no Município comunidades remanescen- Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Estadual Vil-
tes de quilombos (Ingeria e Lagoa Santa). son Covatti, acompanhado do Deputado Mendes Ri-

Parabenizo e abraço toda a população de Itube- beiro Filho. Quero saudar o ilustre visitante e dizer-lhe
rá em nome do Prefeito Nilton Kleber Tunes Teixeira e que, sem dúvida alguma, esta Casa sente-se honrada

e envaidecida com sua presença.do Vice-Prefeito Almir de Jesus Costa, desejando que
essa parceria de sucesso se estenda por mais longos Em segundo lugar, Sr. Presidente, não vou con-

traditar o Deputado Jair Bolsonaro. Penso que alguéme proveitosos anos.
que defende tão descarada e escandalosamente a di-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com mui- tadura militar, defende a tortura e se solidariza com
ta alegria, parabenizo igualmente o Município de Gu- aquilo que há de mais degradante na espécie huma-
anambi no Estado da Bahia, que está comemorando, na e não merece de nós mais do que o silêncio e o re-
no dia 14 de agosto próximo, seu 84° aniversário de púdio. Portanto, não vou aqui contraditar o Deputado
emancipação política. em seu destempero nem em sua notória falta de com-

Conhecido por muitos anos como Distrito de Be- postura neste plenário.
ija-Flor, Guanambi está localizado no sudoeste baia- Sr. Presidente, na data de hoje, mais especifica-
no, a 796 quilômetros de Salvador. Faz limites com as mente às 14h, será realizada a primeira reunião do
cidades de Caetité, Igaporã, Pindaí, Candiba, Palmas Fórum Nacional do Trabalho, constituído sob a coor-
de Monte Alto e Sebastião Laranjeiras. Está a 525 denação do Ministro Jaques Wagner, que tem como
metros de altitude acima do nível do mar. O Município grande tarefa construir consensos em torno de nova
possui uma área de 1.292 quilômetros quadrados. legislação que envolva a garantia do direito à organi-

Seu clima é basicamente semi-árido, e a tempe- zação sindical- a proteção, eu espero, do direito à or-
ratura média anual é de 22,6 graus. O período da chu- ganização sindical- e também dos direitos trabalhis-
va se dá entre os meses de novembro a janeiro. tas que este País vem sacando com tanta intensidade

Seu relevo caracteriza-se pela presença do pe- dos trabalhadores brasileiros. Saúdo a instalação
diplano sertanejo, das superfícies dos gerais e do pla- desse Fórum e desejo que seja efetivamente, a partir
nalto do Espinhaço. deste momento, espaço de referência, inclusive para

A vegetação que predomina é do tipo rasteira, o nosso Parlamento. Penso que a instituição desse
onde se destacam os terrenos de capoeira, apresen- Fórum tripartite entre Governo, empresários e traba-

lhadores, deve servir de parâmetro para os debates
tando uma grande fertilidade para o cultivo de algo-

que devemos fazer nesta Casa.
dão, feijão, mandioca, milho, etc. A Central Única dos Trabalhadores traz para a

Guanambi apareceu com destaque no cenário
reunião uma premissa fundamental, que julgo absolu-

nacional em razão do algodão produzido na região, tamente acertada e, por isso, parabenizo a direção da
cuja colheita batia recordes no Estado, chegando a entidade. Ela propõe que enquanto ocorrerem discus-
120 mil toneladas em capulho, numa área plantada sões no Fórum não sejam votadas nesta Casa e no
de 150 mil hectares. Ficou conhecida nos anos 70 Senado matérias que digam respeito à organização
como a "capital do algodão". Os números colocaram o sindical dos trabalhadores e aos direitos trabalhistas.
Município entre os maiores produtores de algodão do É necessário que isso seja respeitado.
País. Ganhou uma posição de evidência, embora a Sr. Presidente, tramita nesta Casa em regime fi-
maioria das sacas contabilizadas pela receita estadu- nal, novamente na Comissão de Trabalho, de Admi-
aI não tivesse sido colhida nas terras do Município. nistração e Serviço Público, o Projeto de Lei nO 4.302,

Quero, na pessoa do Prefeito Ariovaldo Vieira Boa de 1998, verdadeiro atentado contra o direito do tra-
Sorte, abraçar toda a população de Guanambi, dese- balho neste País, e que já foi objeto de revisão pelo
jando-Ihe felicidades pela passagem desta data festiva. Senado. Em linhas gerais, propõe a universalização

----------- - ------------- ------



A identificação do nosso País com a Argentina
nessas questões vinculadas ao FMI e às políticas li
beralizantes, que dominaram nossos países na dé
cada de 90, é conhecida. por todos nós.

A necessidade de enfrentá-Ias conjuntamente
nos parece a melhor estratégia. A Argentina, nesses
primeiros meses de governo, tem sinalizado de forma
mais clara essa intenção.

O Decreto nO 311/03, do Presidente Nestor Kir
chner, que.regulamentou a Lei de Emergência Públi
ca e Reforma do Regime Cambia!, já comentado por
nós nesta tribuna e que prevê a revisão de 61 contra
tos que foram firmados durante o processo de privati
zação das empresas públicas, demonstra a vontade
política de se corrigir situações que ameaçam a sobe
rania daquele país.

Lá, Gomo aqui, a sociedade ficou refém desses
contratos. Eles estão sufocando nossa economia e
atingindo de morte os consumidores de serviços es
senciais.

Sr. Presidente, meu filho, que é estudante de
Economia, sabe que não é possível manter esses
contratos que remetem a reajustes. Esse procedi
mento está sendo aplicado em Santa Catarina, com
índices de 25%, quando também é anunciado pelo
Governador do Estado o reajuste de mais 1%.

Evitar o debate sobre a revisão dos contratos,
no Brasil, é dificultar a retomadádo crescimento. É in
compatível crescer com reajustes de tarifas de ener
gia abusivos.

Portanto, gostaríamos de chamar a atenção dos
companheiros desta Casa e do Governo Federal para
esse fato. Na nossa percepção, está se tornando in
viável para o País a continuação do acordo com o FMI
e a manutenção dos contratos assinados com as em
presas prestadoras de serviços públicos essenciais,
em face do agravamento da crise econômica e social.

Solicito a V. Exa. que meu pronunciamento seja
divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Era o que tinha a diZer.

1 - '~ Argentina, no último ano e meio,
saiu-se muito melhor do que se tivesse se
guido a receita do FMI'';

2 - Talvez, também pensando no Bra
sil, ressalta: "A desaceleração econômica
que está se vendo é o que quase sempre
ocorre com as políticas fiscais e monetárias
apertadas'';
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da terceirização do trabalho e o contrato temporário 3 - "Sabemos que a arrecadação de
por tempo indeterminado. impostos na Argentina está começando a se

Trata-se da precarização do mais importante recuperar, e acho que isso tem muito a ver
componente do direito ao trabalho, exatamente o con- com o fato de eles não terem seguido a re-
trato de trabalho, que rege as relações entre trabalha- ceita do FMI. A Argentina saiu de um pro-
dor e empresa. Desse modo, reivindicamos ao Gover- cesso contracionista e agora virou a econo-
no Federal, ao Ministério do Trabalho e à Casa Civil mia, e as receitas do Governo cresceram';
que retiremesse projeto de tramitação, porque atenta 4 - "O conselho que eu dei à Argenti-
contra fundamentos essenciais do nosso direito ao na, há um ano e meio, foi correto. É melhor
trabalho. A sua retirada é, sim, premissa inadiável, não ter nenhum acordo, do que ter um ruim.
sob pena de esse Fórum nascer morto, manchado Foram em frente sem o Fundo e com isso
por trágica retirada de direitos dos trabalhadores. reativaram a sua economia'~

Saúdo a instalação do Fórum Nacional do Tra
ba�ho e desejo que seja de fato um espaço para a
construção de direitos. Desejo também que esta
Casa seja sensível àquilo que será discutido no seu
âmbito, subordinando-se ao que for definido por con
senso entre trabalhadores, empregadores e Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Sem revisão

do orador.J - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
às vésperas da renegociação do acordo com o FMI,
prevista paraseteITlbro, ojornal Valor Econômico de
ontem publica uma longa entrevista com ninguém
mais do. que Joseph Stiglitz, .ex-Vice-Presidente do
Banco Mundial e Prêmio Nobel de Economia, portan
to, leitura obrigatória para todos que discutem as rela
çõesdo Brasil com o FMI.

sem ter a preocupação, neste momento, de ex
pressar nosso entendimento sobre o acordo com o
FMI, mas corna responsabilidade do mandato de
contribuir com os grandes temas nacionais, destaca
mos al9uméls obser'/açõé$ do Prof. Stiglitz, com intui
to de subsidiar e motivaro debate que se avizinha.

Para.ele. "é melhor ficar sem o dinheiro do FMI
do que aceitar umacord?que estrangule a economia
do País". Suas críticas em relação aos efeitos da atu
ação do Fundo,<nas últimasctises nos países emer
gentes, nos. obrigama olhar para essas relações com
extrema preocupação.

Em receO!e seminário realizado em São Paulo,
tomando a Argentina como exemplo, o Sr. Joseph co
menta:
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O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pronun- ver de todos nós. O respeito à pessoa humana dos
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. homossexuais não significa, entretanto, aprovação e
Deputados, quero hoje prestar minha solidariedade e legalização das relações homossexuais.
apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jua- A prática de tornar legais as uniões entre pesso-
zeiro e às 100 famílias de trabalhadores de Juazeiro as do mesmo sexo tem-se acelerado e preocupa, por-
que, no dia 25 de julho, data em que se comemora o que isso contrasta com a lei moral natural e ameaça o
Dia do Trabalhador Rural, ocuparam área de 600 hec- bem comum da sociedade.
tares do Projeto Salitre e ainda hoje persistem reivin- Desde 1998, a Holanda realiza uniões entre
dicando a permanência no local. pessoas do mesmo sexo em condições análogas às

O Projeto Salitre compreende área de 29.589 dos matrimônios heterossexuais. Mais recentemente,
hectares, sendo que apenas 5.875 hectares estão a Bélgica seguiu o exemplo holandês. Além disso, ci-
destinados aos pequenos agricultores. Os demais dades e Estados isolados do Canadá e dos Estados
23.714 hectares são destinados a empresas. O proje- Unidos, por exemplo, já legalizaram tais uniões. Bue-
to divide-se em 5 etapas, sendo que a primeira, ou nos Aires, bem perto de nós, fez o mesmo.
seja, a área da CHESF, com 5.940 hectares, está sen- A mídia, por vezes, veicula a realidade; por ou-
do construída e deverá ser ocupada por 330 lotes tras, a enaltece, e o perigo está cada vez mais próxi-
para pequenos irrigantes e 82 lotes para empresas. mo. Temos nesta Casa, semi-adormecido, um projeto

A região do Salitre, no Município de Juazeiro, é de de lei que prevê o casamento entre homossexuais. Di-
grandes desequilíbrios socioeconômicos e possui po- ante disso, não podemos e não vamos nos calar.
pulação extremamente pobre e excluída, como é co- Nesse sentido, nobres colegas, o Vaticano divul-
mum nas aéreas do semi-árido brasileiro. E o que o gou há pouco um documento que busca orientar nossa
povo do Salitre reivindica é a inversão da distribuição ação. A leitura insta-me à luta, de modo ainda mais inci-
dos lotes, que atualmente, segundo a FETAG e o STR, sivo. São abordadas ali questões elementares, que nos
é de 80% para empresas e de 20% para pequenos pro- levam à reflexão e à determinação para o combate.
prietários, para a prática da agricultura familiar. Em primeiro lugar, não podemos esquecer o ca-

A valorização da agricultura familiar tem sido ráter de complementaridade dos sexos. Homem e mu-
uma das bandeiras de luta dos trabalhadores rurais, Iher foram criados de forma a se complementarem bio-
porque além de ocupar contigente maior de logicamente. O Criador, em Gênesis, afirma que "os
mão-de-obra por área, contribui com a diminuição do dois tornar-se-ão uma só carne" e recomenda: "sede
desemprego e, por conseguinte, das gritantes desi- fecundos e multiplicai-vos". Vejam, se Deus criou o ho-
gualdades no campo. mem e a mulher para que se complementassem e para

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que essa união fosse a célula inicial de uma família, a
fazemos votos de que a direção da CODEVASF, que base da sociedade, as relações homossexuais estão
hoje se encontra sob o comando de pessoas com es- em contraste com a lei moral natural.
treita relação com os movimentos sociais, encontre Além disso, o documento lembra que "é uma
solução que seja benéfica para os salitreiros, para os contradição equiparar à célula fundamental da socie-
emprésários e para os interesses do Município de Ju- dade o que constitui a sua negação': Ora, se a célula
azeiro, tendo como princípio o processo de negocia- fundamental de uma sociedade é a união heterossexu-
ção e de inclusão. ai, como reconhecer a possibilidade de uma família de

Era o que tinha a dizer. base homossexual? Tratar-se-ia, antes, de redefinir o
O SR.OSMÂNIO PEREIRA (PTB-MG. Sem re- matrimônio, de negar-lhe a característica essencial.

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Por último, é fundamental entendermos uma rela-
tados, temos visto, em todo o mundo, uma onda de ção crucial entre lei moral natural e lei civil. Uma lei civil
manifestações no sentido de promover o respeito aos que contrarie a reta razão, em virtude dessa contradição,
homossexuais. Aqui mesmo, nesta Casa, tivemos re- corre o risco de perder força. Assim, Sras. e Srs. Deputa-
centemente uma sessão solene em que se comemo- dos, se a união entre homossexuais contraria a lei moral
rou o Dia da Consciência Homossexual. natural, qualquer lei civil que a reconheça é, a princípio,

Preocupa-me, Sr. Presidente, e a todos os cris- uma lei sem força, passível de ser questionada.
tãos, que esses movimentos estejam gerando incom- A Sagrada Escritura não deixa dúvidas. Essas
preensões. Tem-se confundido tolerância com apro- relações são abomináveis, porquanto contrariam o
vação e legalização. Tolerar o homossexualismo é de- plano do Criador, contrariam a lei moral natural.
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Ciente disso, não posso fugir ao chamado. Con
clamo a todos aqueles dispostos a proteger e promo
ver a dignidade do matrimônio e a solidez da socieda
de para que façamos um bloco uno e coeso, votando
contra todas as matérias que versarem sobre a legali
zação da união entre homossexuais em nosso País.
Tenho a certeza de que, assim, estaremos legislando
emfavor do povo brasileiro, do bem- estar social e de
acordo coma vontade de Deus.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a transcrição nos
Anais da Casa de importante artigo publicado na revis
ta Del ReyJurídica, de junho de 2003, sobre Aautono
mia dos sistemas de ensino, de autoria do Dr. José Ja
nuzzi de Souza. Reis, advogado, pedagogo, professor
universitário e membro do Conselho Estadual de Edu
cação. de Minas Gerais, onde exerce as funções de
Presidente da Câmara de Planos e legislação.

Muito obrigado.

o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítu
lo 1, versículos 26 e 27, usa palavras e expressões
como "paixões vergonhosas", "relações sexuais contrá
rias à natureza", "atos indecentes", "perversão", para
definir as relações entre pessoas do mesmo sexo.

Portanto, como bem lembra o documento divul
gado pelo Vaticano, ern sua conclusão, "reconhecer
legalmente as uniões homossexuais ou equipará-Ias
ao matrímônio signífícaría não só aprovaro comporta
mento errado, com a conseqiiência de convertê-lo
num· modelo para a sociedade atual, mas também
ofuscar valores fundamentais que fazem parte do pa
trímônio comum da humanidade':

Cabe. lembrar que Deus odeia o pecado, mas ama
o pecador. Devemos, pois, ter uma atitude de tolerância,
de acolhimento, de. compaiXão, OÜ seja, respeitar os ho
mossexu~is - dissoa Igreja não abre mão. O que não se
pode é estabelecer analogia~impossíveise fazer das re
lações homossexuais modelos a serem seguidos. E le
galizar ta.is uniões é fazê-lo, nobres colegas.

ARTIGO
ORADOR:

A QUE SE REFERE O

A.
de

-~a: U .., "'0- no· lU :i--a ~

ensino
.dos ·sisteDlas

A Lei de Diretrizes te Bases da
Educação Nacional, de n. 9.394. de
20 d.e dezclTlbro de. 1996, disciplina a
educação e.scolar.. enquanto desenvol
vida por. Jneio ~do ensino" atribuindo
direitos e deveres aos usuários e ao
Poder púb1.ico~

Ao avocar a faInilia e o Estado na
responsabiJidad.e do desenvolvilTlento
do educando e Seu preparo para0 exer
cício da cidadan.ia~ai implicando tam
bém. a .sua qualificaç~opara· o traba
lho. o Iegislador~ lançando tnãodc·art_
2ÚSe seguinz:es da Consticuição Fede
ral. aponta0 diceito de todos e o dever
do Esmdo para COm a educação~ sieuan
do o ensino nos seus princípios e orga
ni:zan~o a educação nos diversQs sis
temas federal. estaduais e municipais
que. ernregirne de colaboração. têm a
liberdade da sua gestão.

_Ainda que o art~ 8 2 da lei aponte
algumas contradições.. as quais se atri
buem ao princípio da centralização sem.
pre praticado pe:lo reginle autocrático
adotado.usando-se ainda da JTJO<Íado
~"cachinibou~.os artigos seguintes .. que
ora se enunciam a seguir" evidenciam a
descentralização e· atribuem aos. diveT
50S sistemas. em colaboração., a sua au
tonomia~ com ~ e~~~~ção rorrnal.

A'r't~·~A União incurnbir-se_áde:
I .;.... elaborar o Plano Nacional de Educa
çã;o. ~n:: cclaoo':t"uç5.o co:n. os Est.ados. c
DlstruoFederai e os Municípios;
rr ~ ocganizar.rnanter e desenvolver os
órgãos e inst.ituições oficiais do sistema
federal deeusíno e dos T~rritór-ios~

lU .,...- :p~eStar assistência técníca e finan
ceira .aos Estados. ao Distrito Federal e
aos Municípios'para o desenvolvirnetu:o
de seus sistemas de ensino e D a[endi~

~ri~~f;~=~u~~~~i~~~:td~~~;
e supJen....a:

- IV - estabe,.l~cer.. em. colaboração COtn os
Est.ados.. o Distrito Federal e os Municí
pios~· cOD1petênci~ e dire1rizes'para a
educação infantil. o ensilio funda:r:rieuta1.
e o ensino rnêdio~ que nortearão os curri
culos e seus contel1d9s míniJnos. de n1.odo
a assegurar ronnaç11ri básica comúm;
V - coletar.. analisar e disseminar infor-
mações sobre a educação; ... - . - .._-

VI -assegurar processo nacional de ava
liação do Tendirnento escolar no. ensina
ft.mIdaInental.rn.édio e superior.elTl cola
boração corri os sistelTla5 de ensino. obje
tivando a dei"uúlIYãode prioridades c: a me
lhoria da qualidade do ensino;
VII - baixar nonna:s. gerais sobre: cursos
de graduação e pós-graduação;
VIU ~ .. asse:gl1rar processo nacional de
avaJiaçãodas instituições de educação
superior. com a cooperação dos sistemas
que tiverem ·responsabilidade sobre este
nível de ensino;
IX ..;. aU1:orizar•.reconhecer. credenciar.
supervisionar e avaliar. respectivaxnen.,.·
te. os cursos das inst.ituições· de. educa
ção superior e os estabelec~irnent:osdo seu
sistema de ensino.
§ 10'· _ Na estrUtura educacional ,haverá
Utn Conselho Nacional.de Educação.. COl.'D.

funções nonnativas e de :s;upetvisão e ati
vidade perrnanente4 criado po,;' lei.
§ 2<:1~ Para o ~urnprirnenl:<1o dodispnsro
nos incisos V ~. IX. a União terá a,ceSSQ a
todos os dados e informações necessários
de. t.odos 0$ es~belecirnentos e órgãos
educacionais.

.. § 3"'-As atribuições conSl:antes do inciso
IX poderão ser delegadas aos: Estados e
ao Disai,[o Federal,. desde que nuuUcnharn
ins:tituições de educação superlbr.
Art~ 10 Os Estados incurnhir-se....ão de:
1- organízar .. rnant.er- e desenvolver os
órgãos e instituiçõcs oficiais dos seus sis~

temas de ensino;.
D -' definir. C0t:n os Municípios.;fonnas
de. colaboração na oferta (ia ~sino fun
damental. as quais devem assegUr~a dis
tribuição proporciona! das responsabili
dades. de acordocomn população· a ser
atendida e o.s recursos f1..nanceiros dispo-
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Art. 15 Aos Estados que. durante cinco
ano:;, mantiverem universidade própria
com. funcionamento regular, serão con
feridas as atribuiçõeS aque se refere a letra
b do ano ÇI!!, tanto quanto aos estabeleci
mentos por eles mantidos. conquanto-aos
queposterionnente sejam criados.

Também a delegação de compe
tência atribuída aos municípios. no
gerenciamento do seu sistema de ensi
no, prática essa que, na década de 70,
foi largamente adotada por muitos es
tados; cita-se, em Minas Gerais, a Re
solução CEEIMG n. 319/84. que dele
ga competências direcionadas ao Con
selho Municipal de Educação de Conta
gem, para o ensino fundamental. con
forme dispõe a Lei n. 5.692nl.

Assim, sem nenhum esforço in
telectual, conclui-se que o avocado
pela nova lei nada mais é do que a for
malização legal de procedimentos que,
há muito, vinham sendo exercidos nos
diversos Estados que adotaram as me
didas. Com relação ao ensino superior,
ViSlO a falta de vontade política da
União, inúmeros foram os Estados, na
década de 70, que tiveram de criar ou
implantar instituições de ensino supe
rior no intuito de atender às deman
das. Na ocasião;·a demanda represa
da era imensa, e o caminho mais indi
cado era a criação de fundações edu
cacionais que exercessem a adminis
rração de ensino superior, vinculadas
diretamente ao Sistema Estadual de
Ensino e subordinadas pedagogica
mente ao Conselho Estadual de Edu
cação ou ao órgão competente do Es
tado, conforme a sua Constituição.

.Muitos foram os Estados ou muni
cípios que adotaram tal procedimento,
e muitas foram as furldações educacio-

níveís em" cada uma dessas esferas do . Tais delegaç~es, na verdade, não
Poder ~blico;· . são novidades, haja vista o disposto
m~ elaborar eexecutar políticas e pla- no art. 15 da antiga Lei n. 4.024, de
nos educacionais, em consonância com 20 de dezembro de 1961, que ··fixa as
as diretrizes e planos nacionais de educa-
ção, integrando e coordenando as suas Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
ações e as dos seus Municípios; naI", que diz, verbis:
IV - autorizar, reconhecer, credenciar,
·süpeNisionar eavaJiar , respectivamen
te, os cursos das instituições de educa
ção superior e os estabeiecimentos do seu
sistema de ensino;
V - baixar normas complementares para
o seu sistema de ensino;

VI- asseguraroensino fundamental e ofe
recer, com prioridade. o ensino médio.
Parágrafo único. Ao [)islrito Federal apli
car-se-âo as competências referentes aos
Estados e aos Municípios.

Art. 11 Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os
órgãos einsrimiçõcs oficiais dos seus sis
temas de ensino. integrando-os às polílÍ
cas e planos educacionais da União e dos
Estados:

Parágrafo único. Os Municípios pode
rão optar, ainda, por se integrar ao siste
ma estadual de ensino ou compor com ele
um sistema único de educação básica.

II - exercer ação redistributiva em rela
ção às suas escolas;.
m- baixarnonnas complem~ntares para
o seu sistema de ensino;
IV - autorizar. credenciar e supervisio
nar os estabelecimentos do seu sistema
de ensino:
V - oferecer a educação infantil em cre
ches e pré-escolas e, com prioridade. o
ensino fundamentai, pennitida a atuação
em outros níveís de ensino somente quan
.do estiverem atendidas plenamente as ne
'iessidades de sua área de competência e
êom recursos acima dos percentuais mí
nimos vinculados pela Constituição Fe
deral à manutenção e desenvolvimento
do ensino.

Alguns autores apontam como
novidades da lei, por exemplo, a atri
buiçã~emanadajjo § :3°_.do_ãrt.9°, que;;

.. apontadelegaçãq).os Estados e ao Dis';
triroFederal. desde que mantenham

..!nsti~~iç~~.9:~,~.!!.~!J:1~_sup~ljor ou me~
mo o contido nos incisos do art. 11.



. Quanto às matrículas, em 2002:

·· ..Em 1990, havknornente 98 institUições
privadas de ensino superioremMinas, Esse

. nUmero salt()u para 142 em 2OO1,enquan
to asfederais pennaIleceromasmesmas (12
no total), asestadu~caínun de seiS para
cincoe as municipais dirrúnuíramdIe 11 fus

.rituiçães pata apenas uma, no'fi1lesmoperí-
000. Aofe~ de.cursos degr3duaçãoé ain
damais impressionante:.arede privadaofe
n:cía em 1990.319 cursos, saltaIldo. para
590 em 2001,el1qul:Ullo as insrituiçpes fe

.derais, no mesmo período, ofereceram 129
e 212, respectivamellte".
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naisCiiadase-ólfniantic1aspelo'podeioú": nas 10% dos concluintes do ensino
.blico=e~qúe aind.a"':ho]ese:sübinereriCáO médio no estado, isso sem considerar
respectivo sistema estaduál. de ensino. a demanda represada.
.•.RioGrand~doSul,S~~Çatarina, Em 14/3/2003, o jornal Minas

São Paulo, Bahia, Ceará e outros mais Gerais, órgão de ítnprensa do estado.. .. . ...... ,
inclusive Minai"Gerais, têm, por si ou publicou reportagem sobre·o cresci-
por seus municípios. institUições vincu- menta do ensino superior em Minas
ladas ao sistema estadual dé ensino su- Gerais, donde se extraem números for~
pervisionadas :pedagogicâinente pelo necidos pelo Instiroto Nacional de Pes-
Conselho Estadual de.Ed~?~ção, insti- quisas Educacionais. (Inep), órgão do
ttJ.iç~ eSsas géi:a1mente"de cunho cO:- Ministério da Educação que é o uencar-
munitárió "e fililDtrópico,'de' confOmll- ,;egâçlO de medir. à. quailticiade e a QUIDí:
dade'como an..-20da Lei ri: 9.394;96, e dadei:la educação no país,~·em."todos os .,
todaS-soba bátÚiadafiscalização doMí- 'níveis de ensino"• rio qu~tconsta:' -

nÍstériõ Público Estadual~ órgâo com
petente para iál.

. Com simples lembrança. apon
tan1-se dispositivos nas Cartas do Es
tado de Minas Gerais e da República,
a respeito:

Constituição Estadual de 1970,
an. 241;

Constituição Estadual de 1989,
art. 82 dos ADTe; e

Constituição Federal de 1988, art.
242.
Se bem analisadas, as medidas

adotadas naquela oportunidade pelo p0

deres. públicos, estados e municípios na
criação ou implantação de cursos de
ensino superior foram plenamente satis
fatórias e ainda hoje sãonecessárias. haja
vi~ta a pennanente inércia do poder pú
blico federal na ampliação de vagas no
ensino superior, antigo 312 grau.

eira-se. como exemplo, a liFMG
q~e, em. 1985, disponibilizava. apro
XImadamente, 3.500 vagas. com in
gressoem processo seletivo (vestibu
lar) aos CUrsos de graduação e hoje
disponibiliza pouco mais de 4.000, para
um coritingeutê-'oe' 80:000 inscritos
candidatos esses que representam ape~

"Em Minas. foram matriculados, nesse
mesmo ano, nos vários cursos de ensino
superior, 269.019 alunos, sendo 180.693
em instiruiçães privadas ...".

Vê-se, pois, que o legislador, ao
contemplar a autonomia dos sistemas
de ensino, o fez baseado nas práticas,
no interesse do alargamento das fron
teíras da educação, reconhecendo a
maturidade dos poderes públicos, es
taduais e munidpais, e, conseqüente
mente, buscando otimizar o ingresso
do candidato à graduação, por meio
dos procedimentos emanados dos ór
gãos competentes dos Estados. mais
ágeis e mais próximos dos seus cida
dãos. dentro de um processo sociali
zado mais efetivo.
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O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Sr. Presidente, volto a insistir: é inadmissível
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. que para alguns setores da economia o Governo te-
Deputados, temos conhecimento de que hoje, nas pe- nha destinado mais de R$ aoo milhões, especifica-
quenas e médias cidades dos grandes centros urba- mente para as obras de recuperação da malha viária,
nos, há uma acentuada crise, no que se refere ao assumindo inclusive a duplicação de uma rodovia fe-
abastecimento de água e aos serviços de saneamen- deral sob a responsabilidade do Estado, e tenha dei-
to. Hoje venho a esta tribuna relatar a situação de ex- xado de lado o abastecimento de água para milhares
trema gravidade enfrentada por dezenas de Municípi- de sertanejos pernambucanos, que ficam à mercê
os do semi-árido nordestino, especialmente no sertão dos carros-pipas e de pequenos poços localizados a
do meu Estado, Pernambuco. léguas de distância. Junto com entidades como o Mi-

Nas últimas semanas, no sertão do Araripe, per- nistério Público, as associações e a representação
corremos os Municípios de Exu, Bodocó, Morelândia, desses Municípios, vamos promover iniciativas que
Ouricuri e Trindade e verificamos a verdadeira calami- obriguem o Governo do Estado a rever essa falta de
dade pública em que vivem hoje essas populações investimento.
abandonadas, carentes, na ausência das obras de in-

Portanto, prestamos o nosso apoio e a nossa so
fra-estrutura tão alardeadas nos últimos 4 anos pelo
Governador daquele Estado. Participamos também lidariedade a uma das lutas mais importantes da cida-
de encontros no sertão central, cuja sede é o Municí- dania, a luta pela regularidade e pela garantia do abas-
pio de Salgueiro, com as populações de Serrita, Ce- tecimento de água para a sobrevivência humana, para
dro, Terra Nova e Parnamirim, e verificamos a mesma a irrigação e para o consumo animal, a luta pelo direito
situação, no tocante ao abastecimento de água, so- à água sobretudo como direito de cidadania.
bretudo na zona rural. O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ.

No dia 7 deste mês, diversas associações e en- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tidades comunitárias do Município de Salgueiro reali- Deputados, na última semana, a Câmara dos Deputa-
zaram uma grandiosa manifestação de protesto em dos aprovou, em primeiro turno, projeto de reforma da
frente à Companhia Pernambucana de Saneamento, Previdência extremamente importante para o contex-
em face da atual inviabilidade dos serviços. Dada a to das finanças públicas do País. Esse projeto, entre-
extensão dos problemas, cidades inteiras, especial- tanto, contém artigo muito agressivo, brutal até, con-
mente a zona rural, estão sendo abastecidas de água tra os pensionistas dos servidores públicos, pois pre-
por carros-pipas, revitalizando-se a velha e ineficaz vê, em caso de falecimento, o recebimento de apenas
prática assistencialista que tantas manipulações polí- 50% dos proventos.
ticas enseja. Sr. Presidente, todos que conhecem a vida dos

O Governo do Estado, nos seus 4 anos de man- funcionários públicos brasileiros sabem que eles não
dato, obteve a maior parcela líquida dos recursos ori- acumulam durante a vida grandes economias, grande
undos da alienação do controle acionário da CELPE patrimônio, grande pecúlio. Diria mesmo que o único
- Companhia Energética de Pernambuco. No entan- patrimônio que possuem é o direito a aposentadoria e
to, foi incapaz de dividir de maneira equilibrada os R$ à pensão que deixam para os cônjuges.
2 bilhões e 200 milhões obtidos com a venda da em- Veja, Sr. Presidente, a situação de um funcioná-
presa e o saldo da aplicação financeira em projetos e rio que, aos 60, 70, ao e até 90 anos: quando já dese-
obras de infra-estrutura que não apenas promoves-

nhou sua vida e espera deixar para a sua esposa
sem a recuperação da malha viária do Estado, mas

esse patrimônio, vem o Congresso e corta 50% da
também assegurassem às cidades de pequeno e mé-
dio porte do sertão central e do sertão do Araripe a pensão a que teria direito a viúva.
perenidade do abastecimento de água e a garantia da Repito: esse artigo é extremamente agressivo
regularidade dos serviços de saneamento, inclusive em relação aos pensionistas dos servidores públicos
em momentos de estiagem prolongada, como os que brasileiros. Gostaria de lembrar também o caso de
o Nordeste muito bem conhece. policiais e de fiscais da Receita que, muitas vezes,

Por isso, solidarizamo-nos com a população são mortos em serviço, e o Estado ainda os pune com
dessas cidades a que me referi - Araripe, Exu, Ouri- a retirada de 50% da pensão para os familiares.
curi, Morelândia, Trindade, Ipubi, Bodocó, no sertão Estou certo de que hoje, no momento em que
do Araripe, e Salgueiro, Cedro, Terra Nova, Parnami- votarmos o destaque em pauta, vamos corrigir essa
rim, no sertão central. injustiça de modo que sobre o Congresso não pese a
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grave responsabilidade de agressão contra os pensi
onistas dos servidores públicos do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não deixa de ser constrangedor ao
homem público ficar diante d~ imensa necessidade
das pessoas com aquele sentimento de nada poder
fazer. Pior ainda é dar explicações que não conven
cem ninguém.

Foi assim que fiquei domingo passado (dia 10
de agosto de 2003) na cidade de Machadinho
D'Oeste, Rondônia. O Município foi criado dentro de
assentamento rural, o Projeto Machadinho. Hoje são
12 projetos, que atendem a 9 mil famílias.

Ern qualquer reunião que se vá no Município, o
clamor é o rnesmo: estradas e energia rural. Sr. Presi
dente, apenas. 10% dos assentarnentos e, conse
qüentemente, 10% das famílias têm energia residen
cial. .As pessoas não suportam mais tanta espera e
tantodesca.$O. Da criação de um assentamento rural
depree~de-se queo cidadão e sua família terão as
mínima~condições para trabalhar e tirar da terra o
seu sustento, aoternpoem que terá acesso ao siste
ma básico de. saúde básica, à educação, bem como
vias de transporte e energia elétrica.

Mas o tempo passa e tudo o que resta é uma es
pera cansativa e angustiante. Tudo fica para o próxi
mo ano.E, depois, para0 próximo ano. E, de ano em
ano, tud~ fi~a mais nebul()so e escuro. Não chega a
luz, e a estrada emgrande parte permanece intransi
tável.

Mesmo assim o pessoal faz a sua parte. Lógico
que entalado pela omissão, pelo sentimento de ser
enrolado, de ser esquecido. Enquanto isso, labuta e
resiste nas glebas,.sem assk;tência técnica e empre
gando o conhecimento félmiliar, que nem sempre se
adequa aos tempos mOdernos. Mas como pode ser
moderno semestrada,sern energia elétrica, sem tele
visão, sern rádio, sem nada?

Esta inclusão ~ necessária e inadiável. O que
ainda segura o homem no campo, mesmo em condi
çõesprecárias, é o sentimento de propriedade muito
forteeainesgotável13sperança, a enorme paciência,
enquantopprlàpassamrepresentantes, como eu, a
tOrnc;lrprovidências "pingadas", lentas, na expectativa
ansi9~él da Iib~ração cja b13ndita emenda orçamentá
ria, gpeficaà mercê da 9nda de humor de Ministros e
do Presidente da República.

MGl~o oojetivoé deinestirnável importância: es
tradae .eletrificação rural· em assentamentos. Foi o
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que busquei nos 2 mandatos anteriores. Se não for
importante este trabalho, o que é importante, então?
Ao Deputado cabe votar, estar presente às sessões
da Câmara e às reunião das Comissões, discursar,
denunciar, fiscalizar e também trabalhar para repartir,
com justiça, o recurso do povo através do Orçamento
anual. Ou não é isso?

Enquanto o Governo sonha com seus projetos,
este Parlamentar vai pavimentando as necessidades
do povo, principalmente dos assentamentos, ano a
ano, e ao final tem para mostrar bom resultado, mas
ainda insuficiente diante da grande necessidade da
população.

Acredito que chegou a hora de melhorar a quali
dade dos assentamentos já implantados, para depois
criar outros. De que adianta favelizar progressivamen
te o campo? É incrível a expressão "favelização do
campo", mas é a realidade..

Sr. Presidente, Machadinho D'Oeste, Buritis,
Nova Mamoré, Cujubim, Vale do Anari e Campo Novo
de Rondônia são os Municípios que precisam, urgen
temente, de reforço orçamentários para a estrutura
ção dos assentamentos existentes. O INCRA tem os
dados. Tudo está devidamente territorializado. Agora,
depois do mapa feito e diagnosticado, basta a ação, a
indispensável ação, a tardia· reconstrução.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BISPO RODFUGUES(Bloco/PL-RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, alNFRAERO <luer ampliar o Aeroporto
Santos Dumont,no Riode Janeiro, uma obra que cus
tará 240 milhões de reais. Vejam, senhoras e senho
res: serão gastos nessa obra 240 milhões de reais
quando temos o Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro praticamente vazio. As autoridades do.Rio de
Janeiro têm protestado contra o fato de quase todos
os vôos estarem concentrados no Aeroporto Santos
Dumont.

Ontem, li no jornal que o Governo, do qual parti
cipo e torço que dê certo, investirá 200 milhões em
moradia.popular, e varn~s gastar numa obra desne
cessária no Aeroporto Santos Dumont 240 rnilhões?

O Aeroporto Internacional, uma obra maravilho
sa, lindíssima, está funcionando somente com 20%
da sua capacidade; suas lojas estão fechando porque
quase todos os vôos foram desviados para o Aeropor
to Santos Dumont.

Chamo a atenção do Governo Lula, do qual par
ticipo com muito prazer e honra, para que não se faça
uma obra desnecessária. Não é justo gastarmos 200
milhões em moradia popular e 240 milhões na refor-



1. O caráter contributivo e solidário do
regime previdenciário, que permitirá o equilí
brio das contas e, por conseqüência, a cer
teza que o beneficiário receberá o seu justo
benefício com segurança;

2. O estabelecimento de um teto a ser
pago pelo regime, hoje, R$ 2.400,00, equi
valente a 10 salários mínimos, que será rea
justado de maneira a garantir seu valor real,
dando um parâmetro para o equilíbrio e
comprometimento do orçamento público e,
ao mesmo tempo, mantendo o tratamento
isonômico a todos; acrescido da garantia da
preservação do seu valor real, preservando
o poder aquisitivo;

3. A previsão de previdência comple
mentar, permitindo que todos os que ga
nhem mais possam complementar sua pre
vidência, porém já numa outra faixa, e tam
bém com segurança jurídica;

4. A preservação dos direitos adquiri
dos, dando segurança àqueles que já com
pletaram o bloco aquisitivo, permanecendo
de forma intocável;

5. A manutenção da paridade para os
que já estão inativados, mantendo inaltera
do suas justas conquistas;

6. A previsão de que a paridade e a in
tegralidade dos benefícios será fixada na
forma da lei, atribuindo ao legislador a fixa
ção desse direito, que, tenho certeza, man
terá o mesmo caráter justo da reforma;

7. O estabelecimento de uma regra de
transição para os que já estão no sistema e que
ingressaram sabendo os critérios legais, respei
tando-se os longos anos de sua vida pública;

8. A fixação das novas regras para os
que ingressarem no serviço público depois da
promulgação da reforma, sendo justo e trans
parente, pois o candidato já saberá previa
mente quais são os direitos estabelecidos;
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ma e ampliação do Santos Dumont quando temos, a Em relação aos demais agentes públicos, reco-
10 minutos de carro, um aeroporto subutilizado. nheço e sou testemunha pessoal do grande avanço e

Na sua maioria, os vôos foram transferidos para aperfeiçoamento do texto realizado pelo Relator, Depu-
o Santos Dumont. Os vôos para Brasília, por exemplo, tado José Pimentel, que tem conduzido essa árdua ta-
eram no Aeroporto Internacional e foram transferidos refa de maneira ímpar, com a serenidade de um monge.
para o Santos Dumont. O mesmo acontece com os Ao contrário do que alguns tentam dizer, incluiu pontos
vôos para Recife, para Fortaleza etc. importantes no texto da reforma, que servirão como ga-

Faço um apelo ao Presidente da INFRAERO. Va- rantia para os servidores e para toda a sociedade, e não
mos colocar a cabeça no lugar, pesar nossa consciên- como alguns tentam distorcer. Dentre eles destaco:
cia. Não é justo gastarmos 240 milhões na ampliação
do Aeroporto Santos Dumont quando o Aeroporto Inter
nacional está sendo usado em somente 20% da sua ca
pacidade. Vamos gastar esse dinheiro em moradia po
pular, que é o maior problema do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com satisfação que saúdo os pares
desta Casa de leis pelo justo reconhecimento dado
aos militares, não estabelecendo privilégios, mas sim
o necessário tributo àquele que tem a obrigação de
cumprir sua missão constitucional e legal com o jura
mento do "sacrifício da própria vida':' juramento tão
exercitado ao longo dos últimos anos.

Como integrante da base Parlamentar do Go
verno, assisti com grande preocupação ao tratamento
discriminatório atribuído aos militares dos Estados,
do Distrito Federal e dos antigos Territórios, já tão sa
crificados com uma remuneração não condizente
com suas atribuições e, agora, restando-lhe uma situ
ação de militar de segunda categoria, rompendo-se o
princípio da isonomia esculpido no ordenamento jurí
dico primeiro.

É irrefragável a simetria axiológica das funções
militares e, por consectário, das carreiras que as abri
gam e que foram reconhecidamente igualadas na
Constituição da República. Faz-se imperativo que,
nos debates acerca da reforma previdenciária, se te
nha sempre presente que o militar estadual deve ser
destinatário de tratamento normativo idêntico ao que
venha a ser conferido aos militares federais, institui
ções congêneres, pois, de outro modo, estar-se-ia
consagrando discriminação, anticonstitucional e odio
sa, capaz de produzir uma verdadeira crise de juridici
dade no próprio Estado, com deletérias conseqüênci
as para a tutela jurídica do interesse público.

Parabenizo os representantes de entidades de clas
ses que, ordeiramente e de modo democrático, souberam
exporsuas angustia aos Líderes partidários e ao Governo,
sensibilizando as autoridades constffuídas do imperativo
de mudança no corpo do texto da PEC n° 40/03.
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9. A fixação de um teto para os agen
tes públicos, pois é inadmissível que o Esta
do pague remunerações, proventos e pen
sões aviltantes, que afrontam as finanças
públicas e totalmente distantes da realidade
brasileira;

10. A manutenção do § 4° do art. 40
inalterado, reconhecendo a situação das
pessoas que exercem atividades de risco e
prejudiciais à integridade física, deixando
para alei a especificação dessas atividades,
dentre elas tenho certeza que estará elen
cado a dos policiais, juízes, promotores, etc;

11. A fixação dos valores e percentuais
da pensão, dando a garantia do mínimo
condizente para a manutenção dodepen
dente do contribuinte, com valores que in
clusive ultrapassam o limite geral, dando um
justo reconhecimento para aquele que per
deu seu ente querido e não ficará desampa
rado materialmente;

12. A isenção de contribuição para
aqueles que ganham até o limite de isenção
do Imposto de Renda e a contribuição para
os demais somente sobre o valor que ultra
passe esse limite.

Outros aspectos positivos da reforma encon
tram-se ao largo do texto. Não podemos admitir a
distorção dessa verdade explícita. A justiça ao Go
verno há de prevalecer ao final, pois a verdade nun
ca é mantida muito tempo em obscuridade.

Não podemos ser levados por agitadores motiva
dos por poucos privilegiados que insistem em um Esta
do desorganizado e sem controle sobre seu orçamento;
que absurdamente tentam envolver todos os servidores
na sua causa de privilégio, prestando um desserviço à
Pátria, destoando do mundo, pois todas as sociedade
modernas têm promovido reformas em busca de dina
mismo, equilíbrio financeiro e orçamentário.

Temos certeza de que a reforma será concluída e o
Brasil mostrará para o mundo que é possível administrar
o patrimônio público com seriedade e com compromisso,
e, acima detudo, com justiça, em busca dobem público e
comum, razão maior da existência do Estado.

Solicito a divulgação do meu pronunciamento
no programa A Voz do Brasil e nos demais órgãos de
comunicação da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estou abismado e estupefato! É dessa forma

que venho à tribuna hoje para manifestar minha posi
ção diante de· fato sobre o qual acabo de tomar co
nhecimento.

Está publicada no sitedo Ministério do Trabalho
a nova Classificação Brasileira de Ocupações
CBO, em substituição à anterior, de 1994. Aquele Mi
nistério justifica que a nova versão utiliza uma nova
metodologia de classificação e fez uma revisão e atu
alização completa de conteúdo.

Preciso aqui, Sr. Presidente, explicar que a CBO
é um documento que reconhece, nomeia e codifica os
títulos e descreve as características das ocupações
do mercado de trabalho brasileiro. Sua atualização e
modernização sedevem a profundas mudanças ocor
ridas .no cenário cultural, econâmicoe social no País,
nos últimos anos, o que implicou alterações estrutura
is no mercado de trabalho.

Com base em todas estas explicações e justificati
vas, o Ministério do Traba.lho, com a ajuda de especialis
tas e de instituições nominadas no site, produziu uma
nova classificação oficial das ocupações brasileiras.

Pasmem, Sras. e Srs. Deputados: a ocupação
classificado sob o código 5.198-05 é a de Profissiona
isdo Sexo.

O .trabalho dos especialistas é primoroso, Sr.
Presidente. Tiveram a preocupação, inclusive, de dar
títulos aos profissionais do sexo. Vou ler para os se
nhores alÇJuns desses títulos, lembrando que os retirei
de um documento oficial. Ouçam as classificações
dos profissionais do sexo: garoto de programa, garota
de programa, meretriz, messalina, mulher davida, ra
pariga, trabalhador do sexo, transexual, travesti etc.
Existem outros, mas não vOlJ ter a coragem de lê-los
desta tribuna, pois com certeza provocaria ruboriza
ção em muitos dos senhores e das senhoras, até
mesmo porque rlão sei se posso falar de alguns da
que�es títulos neste lugar. Mas, no site do Ministério
do Trabalho, mantido com dinheiro dos impostos dos
contribuintes, estão bem expressos os outros títulos.

Mas não fora.m. apenas os títulos a preocupação
dos profissionais que acrescentaram à CSO os profissio
nais do sexo. Eles tiveram tarrybémocuidado de descre
ver detfllhadamente a forlllação e as experiências des
ses profissionais, as condições. gerais de exercício e os
recursos e acessórios necessitrios para o trabalho.

Aqui descrevo alguns dos aceSSórios. São eles:
cartões de visitas, celular, documentos de identificação,
guarda-roupa de batalha - este éo tetmo -, maquila
gem, pteservativos, pa~el higiênico e QUtros. Querem sa
ber mais? Está no sita do Ministério dO Trabalho.

Sr. Presidente, pa.ra que não haja nenhuma dú
vida sobre. quemsão os profissionais do sexo, seus
direitos e obrigações, o site ainda apresenta algumas



tiva.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

- capacitação de professores e moni
tores de Educação Física, vinculados ao
programa;

- distribuição de material desportivo às
escolas;

- efetivação da prática esportiva no
turno que não o das aulas;

- realização de jogos esportivos edu
cacionais;

- implantação de infra-estrutura espor-

A meta perseguida pelo Ministério do Esporte
é beneficiar cerca de 3,5 milhões de alunos entre
2003 e 2004.

É importante ressaltar que o programa prevê a
elaboração de projeto pedagógico por parte da esco
la e do professor coordenador. Isto é, trata-se de ação
articulada à formação educacional, resgatando em al
guma medida a idéia de escola-parque, tão cara a
Anísio Teixeira.

Está de parabéns o Ministério do Esporte. Com
o Segundo Tempo é possível virar o jogo e derrotar as
drogas, a marginalidade, a ociosidade, a falta de pers
pectiva. Com o programa eleva-se o esporte a instru
mento a serviço da cidadania, da dignidade e da in
c�usão social.

Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia
mento seja divulgado nos meios de comunicação da
Casa, especialmente no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
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explicações sobre: batalhar programa (seduzir com o zando-se para tanto dos equipamentos e infra-estru-
olhar, conquistar como tato, agendar a batalha); tura das escolas públicas.
como minimizar as vulnerabilidades do cliente (usar Espaços antes ociosos em determinados horá-
preservativos, usar gel lubrificante); o que é atender rios serão retomados em benefício da infância e da ju-
clientes (fazer strip-tease, representar papéis, nego- ventude.
ciar preço, dar conselhos aos clientes carentes); ad - Cumpre-se dessa forma a diretriz constitucional
ministrar orçamentos; acompanhar clientes (fazer que promove o esporte a direito de cada cidadão e ci-
companhia ao turista, pernoitar com o cliente); e de- dadã brasileiros.
monstrar competências sexuais (demonstrar capaci- A medida tem múltiplos impactos, uma vez que
dade de expressão gestual e de realizar fantasias). promove o lazer, a saúde, o bem-estar físico e o de-

Quando o País começa uma cruzada contra o senvolvimento intelectual dos educandos. Mas não
turismo sexual, o próprio Ministério do Trabalho vem só. O foco estratégico do programa é constituído pe-
explicitar essa atividade. Ias chamadas áreas de risco social. Dessa forma o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou in- programa constitui importante instrumento de resgate
dignado e pasmo! da auto-estima, de combate à violência e de promo-

Não posso deixar de destacar que ousadia tive- ção da inclusão social.
ram esses doutores e instituições quando definiram o O programa desenvolve-se com base em 5 Ii-
que era "promover a organização da categoria", pre- nhas estratégicas:
vendo a possibilidade de os profissionais do sexo 
ou seja, mulheres da vida, garotas de programa, ga
rotos de programa - fazerem campanhas de filiação,
treinarem multiplicadores de informações, contribuí
rem para a documentação histórica da prostituição,
reivindicarem fundos para a profissionalização.

No atropelo e no exagero, fizeram ainda questão
de prever a possibilidade de os profissionais do sexo
realizarem ações educativas no campo da sexualida
de, incluindo palestras nas escolas.

Nadatenho contra a pessoa do profissional do sexo,
mas pergunto o que eles teriam a ensinaras nossas crian
ças e adolescentes nas escolas da rede pública?

Há anos a Igreja Evangélica vem lutando para
que nossos educadores religiosos tenham acesso à
rede pública de ensino e ainda hoje encontramos bar
reiras para falar de Deus, de Jesus, de valores familia
res' de princípios cristãos que regem esta nação aos
alunos. Mas os profissionais do sexo têm assegurado
no site do Ministério do Trabalho o direito de invadi
rem nossas escolas para proferirem palestras.

Paro aqui meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Temo que minha indignação possa me trair e me fazer
falar mais que o necessário. Mas que fique registrado
meu protesto, minha insatisfação diante de tudo que li
nesse site.

Que fique registrado que me causou estranheza
o Ministério do Trabalho inserir os Profissionais do
Sexo na CSO se a legalização desta profissão, desta
ocupação, ainda é matéria de discussão nesta Casa.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que o documen
to que extraí do site do Ministério do Trabalho sobre a
CSO seja transcrito nos Anais da Casa.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
O Ministério do Esporte, em louvável iniciativa, lançou
o programa Segundo Tempo. Trata-se de ação que
visa democratizar o acesso à prática esportiva, utili-
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Por mSlo desta publicação o Ministério do Trabalha e
Emprego - MTE ciíspoM>iliza à SOCiedade a nova
Classificação Brasileira de Ocupaçoes - CSO. que vem
substituir a antenor. publicacia em 1994.

Desde a $ua prImeIra euição.em 198;!•. a CBO$ofreu alterações pont\.\sis. sem
modificaçoes estruturais e metodológicas. A edição Z002 utiliza uma nova metOdologia de
dassiflcação e faz a reVisão e atualização completas de seu COnteúdo.

A eso é o documento que reconhece, nomeia e codifica os titulas e descreve as
caracteristlcas das ocupaçOes do mercaoo de trabalho brasileiro. Sua atualização e
modermzação se devem ás orofundas mUdanças ocorrida:;; no cenáno cultural. econômico
e SOCIal do Pais nos últimos anos, implicando alterações estruturais no mereado de
trabalho

A nova versáo contém as ocupações do mercado brasileiro. organizadas e descritas por"
familias. Cada familia constitUI um conjunto de ocupações Similares correspondente a um
dominlo de trabalho mais amplo que aquele da ocupação.

o banco de dados do novo documento estilà dlsposiçáo da população também em CD e
para consulta peja Intemet.

Um;l (las grandes novidades deste documento é o método utilizado no processo de
descnção. que pressupõe o desenvolvimento do trabaiho por meio de comitês de
profissIonais que atuam nas famílias. partindo-se da premissa de que a melhor descnÇào e
aquela feita por quem exerce efetivamente cada ocupação.

Estiveram envolvidos no processo pesquisadores da Unicamp. UFMG e Fipe!USP e
profissionaiS do SerV'lço Nll.Cíonal de AprendiZagem Industrial - Sanai. Trata-se de um
trabalho desenvolvido nacionalmente, que mobilizou mHhares dé pessoas em vários
pontos de tOdo o Pais.

A nova eso tem uma dimensão estratégica Importante, na medida em que, com .8
padrOnização de códigos e descrições. podera ser utilizada pelos ma.s diversos atores
SOCiaIS do mercado de trabalho, Terá relevância também para a integração das políticas
públicas dO Ministéno do Trabalho e Emprego, sobretudo no que conceme aos programas
oe qualificação profiSSional e intermediação da máo-de-obra, bem como no contrOle de sua
Implementação.

Mmístro de Estado do Trabalho e Emprego

5198

Profissionais do sexo
Titulas

5198 - 05 Profissional do sexo· Garota de programa, Garoto de programa. Meretriz, Messalina, Michê,
MUlher da vida. Prostituta, Puta, Quenga. Rapariga, Trabalhador do sexo, Transexual (profissionais do
sexo), Travesti (profissionais do sexo)

DeScrição sumária
Batalham programas sexuais em locais privados. vias públicas e garimpas; atendem e acompanham
clientes homens e mulheres, de orientações sexuais diversas; administram orçamentos individuais fl

familiare~; promovem a organização da categoria. Realizam ações educativas no campo da sexualidade:
pTopagande.am os seNlços prestados. As abvidades são exercidas seguindo normas e procedimentos que
minimizam as vulnerabilidades da profissão.

Fonnação e experiência
Para o .exercicio profissional requer-se que os trabalhadores participem de oficínas sobre sexo seguro,
oferecidas pelas i:lssoclaçàes da categoria. Outros cursos complementares de formação profissional. como
por exemplo. cursos de beleza. de cuidados pessoais, de planejamento do orçamento, bem como cursos
protissionalizantes para rendimentos alternativos tambem são oferecidos pejas associações. em diversos
Estados. O acesso a profissão é livre aos maiores de dezoito anos; a escolaridade média está na faixa de
quarta a sétima séries do ansmo fundamental. O pleno desempenho das atividades ocorre após dOIS anos
deexpenência.

Condições gerais de exercício

Trabalham por conta própria: na rua, em bares, boates, hotéis, porto, rodovias e em garimpos. Atuam em
ambientes a céu aberto. fechados e em veiculos, em horárias Irregulares. No exercicio de algumas das
atividades podem estar expostos á inalação de gases de veicuios, a intempéries, a poluição sonora e a
discriminação social. Ha ainda riscos de contágios de OST, e maus-tratos. violência de rua e morte.

C6digo internacional CIUO 88:
5149 - Otros traMIMores de servicios personales a particulares. no clasificados bajo otros epígrafes
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Acessórios; Agenda: Cartões de visita: Celular; Documentos de Identificaçáo; Gel lubrificante à base de água;
Guarda-roupa de batalha; Maquilagem; Papel higiênico; Preservativo masculino e feminino

Participantes da Descrição
Especialistas

Cassandra Fontoura
Flavio Lenz Cesar Gornalista do Beijo da Rua)
Gabriela Silva Leite
Imperalina Piedade da Silva
Janete Oliveira da Silva
Maria de Fatima Medeiros Costa
Maria de Lourdes Barreto
Marilene de Jesus Silva
Rozeli da Silva

Instituições

Associação das Mulheres Profissionais do Sexo da Bahia (Asproba)
Davida - Prostituição. Direitos Civis, Saúde (Rio de Janeiro)
Grupo de Apoio à Prevenção da Aids (Gapa-MG)
Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (Gempac)
Igualdade - Associação de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul
Núcleo de Estudos da Prostituição de Porto Alegre

Instituicão conveniada responsável

Doe - DDC - Deisi Deffune Consultoria S/C Lida
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A· BATALHAR PROGRAMA
• Agendar a batalha
• Produzir-se visualmente
• Aguardar no ponto (esperar por quem não ficou

de vir)
• Seduzir com O olhar

• Abordar o cliente

• Encantar com a voz
• SeáUlír com apelidos carinhosos

• Conquistar com o tato

• Envolver com o perfume
.Oferecer especialidades ao cliente

• Reconhecer o potenCial do cliente

• Dançar para o cliente
• Oançar com o cliente

• ~atisfazer o ego do cliente

• Elogiar o cliente

B • MINIMIZAR AS VULNERABILIDADES
• NegOCIar com o cliente o uso 00 oreservativo

• Usar preservativos
• Passar gel lublificante a base de água
• Participar de oficinas ae sexo seguro

• Reconhecer doenças sexualmente
transmissíveis (DST)

• Fazer acompanhamento aa saúde integral

• Realizar campanhas sobre os fiSCOS de uso
de hormônios

• Realitar campanha sobre os riscos de uso de
silicone líquido

• Denunciar violência física
• DenunCiar discriminação

C· ATENDER CUENTES
• Preparar a kitae trabalho (preservativo.

acessórios. maqUilagem)
• EspeCIficar tempo de trabalho

• NegOCiar serviços eróticos
• Negociar preço

• Realizar fantas.las eróticas

• Cuidar da higiene pessoal do cliente
• Fazer streap-tease

• Fazer carícias
• Relaxar o cliente com massagens
• Representar papéis

• Inventai' estórias
• Manter relações sexuais
• Dar conselhos a clientes com carências

afEltivas
• Prestar primeiros socorros
• Fazer compras para o garimpo (rancho)

• UIvar roupas dos ganmpeiros
• Cuidar dos enfermos no garimpo

• Posar para fotos

o • ACOMPANHAR Cl.IENTeS
• Fazer companhIa ao turista

• Fazer compannia a cliente solitário
• Acompanhar cliente em viagens
• Acompanhar cliente em festas e passeios

• Jantar com o cliente

• Pernoitar com o cliente

e. ADMINISTRAR ORÇAMENTOS
• Anotar receita diária
• LiStar contas-a-pagar

• Pagar cantas
• Contlibulr com o INSS

• Contribuir com a receita famíliar

• Separar parte da receita diária para poupança
• Aplicar dinheiro em banco

• Abrir conta poupar!Ça habitacional
• Investir em empreencimeiltos de

complementação de renda
• Investir em pepitas de ouro

F • PROMOVER A ORGANIZAÇAo DA
CATEGORIA

• Promover valonzac;ão profissional da calegona

• Ministrar cursos de auto-orgamzaçâo

• Apoiar a organização das assocrac;ões
• Fazer campanha de filiação

• Realizar articulações políticas

• Combatêr a prostituição infanto-juvenil
• ParticiPar de movimentos organizaóPS

• Treinar multiplicadores de informação

• DistribUir preservativos
• Contnbuir para a documentação histórica da

prostituição
• Fômemar a eoucação geral

• Fomentar cursos profissionalizantes
• Reivindicar fun<ios para profissionalização
• Participar da organização de cursos de

primeiros socorros
• Reivindicar cursos básicos de llnguas

estrangeiras
• Participar áa organização de cursos de beleza

e massagem

G· REALIZAR AÇÕES eDUCATIVAS NO
CAMPO DA SEXUAUDADe

• Elaborar roteiro de teatro educativo

• Produzir espetáculos educativos

• Encenar espetáculos educativos

• Conceder entrevistas
• Aconselhar meninas de rua
• Ministrar palestras na rede de ensino
• Ministrar palestras nos cursos de formação e

reciclagem de policiais

Z· DEMONSTRAR COMPereNCIAS PESSOAIS
• Demonstrar capaclclade de persuasão

• Demonstrar caoacidade de expreSSão gBswal
• Demonstrar capacidade de realizar fantasias

eróticas
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Sem A definição desse financiamento é uma deman-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- da de 2 anos. Sua licitação foi realizada na gestão an-
putados, primeiro, quero registrar, com felicidade, o terior da PETROBRAS, quando o ex-Deputado Mau-
fato de terfinalizado na Câmara dos Deputados, hoje, ro Campos era seu Presidente na TRANSPETRO,
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, mas foi finalizada agora numa decisão muito firme do
projeto de minha autoria que garante a regionalização Presidente do BNDES, claramente do Governo Fede-
da produção cultural, artística e jornalística. O projeto ral, no sentido de viabilizar a construção desses 4 na-
agora segue para o Senado. Trata-se de uma batalha vios, gerando empregos e soerguendo a indústria na-
de 12 anos na Câmara dos Deputados, que finalmen- vai no Estado do Rio de Janeiro, que já tem tido no
te finaliza sua tramitação. Governo do Estado, desde a gestão do Governador

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re- Garotinho, grande sustentação e grande apoio, rea-
dação, agradeci não apenas ao Presidente, Deputado brindo 14 estaleiros no nosso Estado e gerando, de
Luiz Eduardo Greenhalgh, mas a todos os partidos. fato, milhares de empregos, fundamentalmente por
Quero destacar em plenário o que não fiz na Comis- intermédio da ação da Secretaria de Energia, Indús-
são de Constituição e Justiça e de Redação: agrade- tria Naval e Petróleo, que tem como Secretário Wag-
cer o apoio absolutamente sério e sereno do Deputa- ner Granja Victer.
do Aloysio Nunes Ferreira, que ajudou a manter o Re- Outro aspecto que quero realçar, no curto tempo
gimento da Casa na sua integridade e a compreender que me resta, é a preocupação que tenho em relação
a votação final desse projeto naquela Comissão, aos blocos da PETROBRAS, licitados pela Agência
como também o apoio do Ministério da Cultura, por Nacional do Petróleo, cujo objetivo é fazer com que a
meio do seu Secretário de Audiovisual, Orlando Sen- PETROBRAS volte a ser a maior empresa brasileira. A
na, que se expressou publicamente favorável à maté- PETROBRAS encaminhou à Agência Nacional do Pe-
ria, além de todos os artistas, produtores e membros tróleo seus planos de avaliação dos blocos licitados e
das empresas de comunicação, do Conselho de Co- ganhos por ela. Foram garantidos pela nossa tecnolo-
municação Social, que participaram da feitura do gia a descoberta de 30 pontos de exploração.
acordo. Reforço a decisão de a PETROBRAS, por meio

Quero destacar uma matéria que preocupa quem de seu Diretor de Exploração e Produção, Guilherme
defende este País, as mudanças e o apoio às medidas Estrela, ter encaminhado à ANP o plano de avaliação,
de desenvolvimento. Ela diz respeito ao BNDES, que feito no processo em conjunto com a própria Agência,
tem tido, por meio do seu Presidente Carlos Lessa e de da não devolução dos blocos já explorados e identifi-
sua equipe, uma atitude absolutamente fundamental no cados pela PETROBRAS.
compromisso com a mudança de rumo, colocando no Seria uma insanidade, uma atitude absoluta-
banco novamente o "N" de Nacional e o "s" de Social, mente ilógica a PETROBRAS, depois de investir sua
voltados de frente para o Brasil, pondo-o no rumo do de- tecnologia e seus recursos, como empresa pública
senvolvimento e acelerando ações e decisões que, que é, devolver esses blocos para a ANP, dar-lhes ou-
apesar de algumas terem se iniciadono Governo anteri- tra destinação, licitação ou outro tipo de ação que não
or, não foram concluídas. seja a garantia da exploração pela própria

Quero registrar que, além de todas as ações de PETROBRAS.
defesa, dos acordos com a América Latina, dos proje- Quero reforçar a necessidade de a ANP aceitar
tos de infra-estrutura e de desenvolvimento defendi- os planos de avaliação da PETROBRAS. Que a
dos pelo Presidente Carlos Lessa, houve, na sexta-fe- PETROBRAS fique com os blocos que já investiu e
ira passada, um grande ato dos metalúrgicos do Esta- explorou - detectou inclusive 30 pontos de explora-
do do Rio de Janeiro agradecendo a ação não apenas ção - , em apoio à decisão da empresa, à atuação do
do Presidente do BNDES, mas também do Presiden- seu Diretor de Exploração e Produção, Guilherme
te da TRANSPETRO, Senador Sérgio Machado, na fi- Estrela.
nalização do financiamento para a construção de 4 Era o que tinha a dizer.
navios petroleiros da PETROBRAS, que gerarão de A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
imediato pelo menos 3 mil empregos e poderão abrir Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
caminho para o financiamento da renovação da frota Srs. Deputados, gostaria de fazer 2 registros.
nacional petroleira do maior armador brasileiro, que é O primeiro deles diz respeito ao resultado da
a PETROBRAS. consulta feita a um grupo composto por doutores em
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matemática brasileiros e estrangeiros, que conside
rou o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplica
da - IMPA, instituto de pesquisa vinculado ao Minis
térioda Ciência e Tecnologia,comouma das 3 melho
res instituições do mundo. Esse é umreconhecimento
importante para0 País, para o Ministério da Ciência e
Tecnologia e para todos os pesquisadores do Brasil.

Desse grupo, composto por doutores bra~mei

ros, franceses e norte-americanos, constam partici
pantes de importantes atividades que vêm sendo de
senvolvidas pelo centro de pesquisa em matemática
no Brasil. O instituto passa a. ser considerado como
um instituto do mais alto nível. A avaliação feita por
esses pesquisadores. destaca que importantes ativi
dades a partir do IMPA têm criado e gerado grupos
importantes e ativos de matell)áticos em vários paí
ses do mundo, na América Latina e fora dela. Quere
mos destacar o Uruguai e o Chile, na América Latina,
e Portugal, como reflexo de um trabalho importante
realizado· através de grupos de matemáticos, a part.ir
de um trabalho do IMPA.

Fazendo esse registro, gostaria de estender oS
paré:lbéns a todos os servidores e pesquisadores do
Instituto Nacionalde Matell)ática Pura e Aplicada 
IMPA, através do Ministro d<i Ciência e Tecnologia, Dr.
Roberto Amaral, e do diretor do instituto, Dr. Jacob
PaUs.

Esse reconhecimento internacional não apenas
anima os cientistas brasileiros e aqueles que atuam
na área damatemática, mas também deixa todos nós
felizes ao sabermos que o País vem realizando tantos
e tão importantes trabalhos na área de pesquisa da
m~temática. Portanto, os nossos cumprimentos ao
Ministro e ao diretor do IMPA.

O segundo registro, Sr. Presidente, diz respeito
ao fato de que, ontem à noite, esta Casa aprovou a
Medida Provisória n° 123, que trata de medicamen
tos, criaa CMED (Câmarade Regulação do. Mercado
de. Medicamentos), determinando normas de regula
çãodo setor farmacêutico em nosso País. Faço esse
destaqüe para sinalizar a importância da aprovação
dessa medida provisória.. Apenas 1 ou 2 itens foram
modificados na votação de ontem, para aperfeiçoar a
medida.

O objetivo dessa medida provisória, como o pró
prio nOme determina, é a criação da Câmara de Re
gulação do Mercado de Medicamentos e a determina
ção de normas para a regulação do setor farmacêuti
co, o que é de fundamental impol1ância para o País. O
objetivo maioré promover efetiva assistência farma
cêüticano País, além de estimular a oferta de medica
mentos e amplia.r a competitividade no setor.

Passam a existir regras mais claras para o rea
justamento dos preços dos medicamentos, que, de
acordo com a medida provisória, deverá ser anual.
Medicamentos, no Brasil, só terão reajustes anuais e
dentro de critérios perfeitamente definidos.

Sr. Presidente, sãobasicamente 3 os critérios. O
primeiro é que será levado em consideração o índice
Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado 
IPCA . O segundo, acompetitividade, qüe poderá fun
cionar como redutor de preço dos medicamentos. O
terceiro, o ajuste de índice, em que serão levadas em
consideração basicamente 2 questões. Uma delas diz
respeito ao monopólio. Sabemos queo setor de medi
camentos é extremamente monopolizado, não só no
Brasil, mas também no mundo inteiro. Então, a mono
polização deverá ser levada em consideração, assim
corno o ajuste no índice, quando os reajustesde de
terminado insumo, principalmente os importados, não
forem alcançados por meio do IPCA. A Câmara pode
rá ter condições de ajustar esse índice.

Para encerrar,. quero destacar que esta medida
provisória muda o art. 1.6 da Lei nO 6.360, de 1976,
que se refere à necessidadeda apresentação de uma
série de informações e documentações para o regis
tro de novos medicamentos e novas apresentações.

A partir do estabelecimento da medida provisó
ria, também deverão ser informados os custos de no
vos medicamentos ou novas apresentações.

Assim, o poder público terá melhores condições
de controlar efetivamente o preço dos medicamentos
no País e não permitir que continue .a política a que
assistimos no passado de abuso de poder, de abuso
quanto aos preços dos medicamentos no Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
A SRA. ANN PONTES (PMDB-PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, de norte a ~ul do País, as Prefeituras fecham
as portas por não terem mais condições de sustentar
uma estrutura mínima de .funcionamento. Este é um
problema gravíssimopara oquala Câmara dos Depu
tados precisa estar atenta.

A Prefeitura é a instância imediata de atendimen
to ao cidadão e, institucionalmente, recai sobre ela
enorme demanda por serviços básicos, como saúde,
educação, limpeza pública, moradia, dentre oütros.

Diferentemente do que acontece com os Gover
nadores, é na casa do Prefeito que o cidadão bate
para reclamar dos problemas de sua cidade. E o cida
dão não quer saber se cabe ao Governo do Estado ou
ao Governo Federal a solução do que lhe aflige. Ele
exige satisfação imediata pelo Prefeito. Não adianta,
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O gestor público municipal tentar dar explicações: o ci- berar cota extra do FPM aos Municípios, como já fez
dadão quer a solução. uma vez o ex-Presidente Itamar Franco em situação

Como pode o Prefeito explicar que o Fundo de não tão grave, mas de quase similar urgência.
Participação dos Municípios - FPM está ligado ao Pode o Governo Federal também agendar a en-
fato de não haver, por exemplo, professores suficien- trega aos Municípios de parte do que lhes tem sido
tes na rede púbica ou com o atraso dos salários dos pago a menor, já há mais de 5 anos, dos recursos do
servidores públicos municipais? FUNDEF. Não seria esmola ou favor, seria o cumpri-

A penúria financeira na qual a Federação jogou mento de uma dívida líquida e certa da União para
os Municípios, nos últimos 20 anos, reflete-se em com os Municípios. Se um socorro emergencial não
uma análise injusta das administrações municipais, ocorrer, os funcionários públicos municipais terão
onde o gestor faz esforço enorme para manter os ser- uma virada de ano muito difícil.
viços básicos funcionando, peregrina semanalmente Outro ponto importante, já que o próprio Gover-
atrás dos Governos Estadual e Federal, busca verbas no fala em fortalecer o pacto federativo, é chamar
para investimentos e ainda é, muitas vezes, taxado de também os Prefeitos, e não apenas os Governadores,
mau administrador. para sentar à mesa de negociações da reforma tribu-

A gota d'água da grita geral dos Municípios é o tária e ouvir os seus pleitos.
seguinte fato: cerca de 80% das Prefeituras do Brasil Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa
têm no FPM a sua principal fonte de recursos e, nos não pode abandonar os Municípios à sua própria sorte.
últimos meses, esse repasse tem caído sucessiva- Precisamos nos articular para cobrar do Governo Fe-
mente, até estar, atualmente, em cerca de 60% do

deral uma solução urgente que possa pelo menos ser
que foi no mês de maio.

um paliativo a estes gestores que administram o espa-
A restituição anual do Imposto de Renda aliada ço onde mora o cidadão: o Município.

à grave crise recessiva que assola o País foram os
Sr. Presidente, solicito a VExa. que autorize a

componentes coincidentes que tiveram a repercus-
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz

são negativa no FPM das Prefeituras. do Brasil e no Jornal da Câmara.
Ainda mais: em caindo a produção industrial, cai

Muito obrigada.
a circulação de mercadorias, e o ICMS, outra impor-
tante fonte de recursos dos Municípios, repassada O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Pronuncia
pelos Governos Estaduais, também tem decréscimo o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
eventual. putados, venho a esta tribuna para pedir ao Governo

O próprio Presidente da República admitiu pu- Federal a reabertura do programa de reestruturação
blicamente, em recente encontro com Prefeitos do financeira para hospitais filantrópicos e santas casas
PT, que os Municípios estão quebrados. de misericórdia e a equiparação dos valores pagos

Não adianta discutir se a culpa é deste ou. da _ pelo SUS aos hospitais e santas casas capixabas pe-
quele Governo: cabe a este Governo uma solução cir- los trabalhos de média e alta resolutividade com valo-
Gunstancial para a crise municipal, pois a solução de- res pagos nos demais Estados do Sudeste.
finitiva só poderá vir com o crescimento do Brasil, com A denúncia de que os hospitais e santas casas
a retomada do desenvolvimento que todos deseja- capixabas recebem menos do que as instituições de
mos - e temos certeza de que virá - e com a mais outros Estados do Sudeste foi feita pela Subsecretá-
efetiva participação dos Municípios no bolo tributário ria de Estado de Saúde, Rosana Magester, durante o
da Federação. 3° Encontro das Santas Casas e Hospitais Filantrópi-

Queremos discussão mais ampla que garanta o cos do Espírito Santo, realizado nesta segunda-feira,
respeito ao pacto federativo, mas, antes disso, é im- dia 11, no auditório do Hospital Evangélico. "Os ou-
portante garantir tranqüilidade para que os Prefeitos tros Estados recebem R$ 90 pelos mesmos serviços
consigam trabalhar, com a certeza de que terão di- que nos são remunerados a R$ 63'~ denunciou Ma-
nheiro para, pelo menos, pagar os salários do funcio- gester.
nalismo municipal. O evento, que, por minha solicitação, contou

Enquanto se aproxima o pagamento do décimo com a participação de superintendentes regionais e
terceiro salário, que antecipadamente começa a as- de uma das gerentes nacionais da Caixa Econômica
sombrar a maioria das Prefeituras, talvez a solução Federal, serviu para que o Presidente da Federação
seja o Governo Federal elaborar uma agenda para li- das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Wagner
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Medeiros Júnior, denunciasse a situação falimentar
dessas instituições.

Segundo o Wagner Medeiros, "o repasse do Go
vernopara pagar os seus serviços pelo SUS não co
bre nem a metade dos custos, e o rombo nas finanças
desses hospitais aumenta a cada dia". Salientou ele
ainda que, desde 1994, não há equiparação nos pa
gamentos e "enquanto foram grandes os· aumentos
nos custos de contas de luz, telefone e outras despe
sas essenciais".

Essa situação coloca em risco todo o sistema de
atendimento público pelos hospitais filantrópicos e
santas casas de misericórdia.

A Caixa Econômica foi representada pela ge
rente nacional de produtos para a área social, Maria
Elizabeth Villela Gouveia, pelo gerente de mercado
do Escritório de Negócios de Vitória, José Elói, e pelo
superintendente do Escritório de Negócios de Vila
Velha, Domingos Juarez Morais.

Portanto, reforço a necessidade da reabertura
do programa de reestruturação financeira para hospi
tais filantrópicos e santas casas, pois estão com seus
recursos de 300 milhões de reais exauridos.

A Caixa reabriu em 26 de maio último o progra
ma Caixa Hospitais, que fornece capital de giro sem
destinação específica, na forma de antecipação de
recursos a receber do Ministério da Saúde, para ser
viços prestados ao SUS porhospitais e santas casas
há pelo menos um ano credenciados pelo sistema.
Mas estes recursos têm qlleserpagos no prazo de 12
meses pela Tabela Price, o que não resolve o proble
ma doshospítais e das santas casas, apenas adia.

Deixo Jegistrado que, preocupados com a situa
ção do atendimento publico de saúde em suas re
giões, várias Prefeituras mandaram representantes
para o encontro.

Para finalizar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, gostaria de contar com a participação e o em
penho dos colegas nesta cobrança ao Governo para
sanar esta desigualdade vivida por hospitais e santas
casas do Estado do Espírito Santo e de outros Esta
dos de nosso País.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Está completando 10 anos que o Brasil perdeu um ca
pixabanotável:o sindicalista e ex-Deputado Federal
Demístocles Batista da Silva, o Batistinha, capixaba
de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi assassinado no
dia 5 de julho de 1993, aos 68 anos, por 2 homens, na
casa da filha, onde dormia com a mulher, Neuza, e 4
netos com idades entre 3 e 6 anos, no subúrbio de
Ramos, no Rio de Janeiro.

Os assassinos até hoje estão impunes. É essa
impunidade que leva a fatos aterradores como os re
centeS assassinatos que vêm ocorrendo no Rio de
Janeiro, como o dos dois servidores públicos estadu
ais que exerciam funções de direção nos presídios de
Bangu. Os criminosos estão ganhando cada vez mais
asa e ficando ainda mais audaciosos, a exemplo da
queles que mataram Batistinha há 1Oanos.

Um dos maiores líderes sindicais do País nas
décadas de 50 e 60, Batistinha morava em Iriri, pa
radisíaco balneário no litoral sul do Espírito Santo, e
estava no Rio para a festa dos 3 anos de uma de
suas netas. Nos dias que antecederam sua morte,
ele vinha fazendo Uma série de denúncias de cor
rupção na negociação para a estadualização do sis
tema de trens suburbanos. Os matadores eram pis
toleiros profissionais que sequer se preocuparam
em esconder o rosto.

Batistinha foi assassinado por volta das 6h,
quando os dois homens invadiram o pequeno prédio
onde mora Paraguaçu, uma de suas filhas, na Rua
Sebastião de Carvalho, 673, no subúrbio de Ramos.
No prédio funciona também uma creche, mantida por
Paraguaçu.

O assassinato parece ter sido bastante pre
meditado, porque os criminosos sabiam que havia
muitas crianças dentro do imóvel. De madrugada
eles tentaram atrair Batistinha para a rua, atirando
pedras contra as janelas. No entanto,. os familiares
do sindicalista apenas protestaram e ameaçaram
chamar a polícia.

Os pistoleiros empunhavam uma pistola 45 e
uma 9mm e deram 6 tiros em Batistinha, que estava
deitado, ouvindo o noticiário de uma rádio. Em segui
da dois criminosos fugiram numa moto CB-400, con
tando com a proteção de outros homens que estavam
numa Parati branca.

Nascido em 18 de outubro de 1925, em Cachoe
iro do Itapemirim, caçula de 12 irmãos, dos quais 8
morreram de tuberculose e fome, Batistinha, já em
1954, liderava a primeira greve após o suicídio de Var
gas. Formado em Direito, a lista das greves lideradas
por Batistinha inclui a histórica paralisação pela pari
dade dos salários dos marítimos, ferroviários e por
tuários, em 1960.

Membro-fundador do Pacto de Unidade e Ação
- PUA e do antigo Comando Geral dos Trabalhado
res, Batistinha foi Deputado Federal pelo PTB, eleito
em 1959. Foi líder dos ferroviários, dos rodoviários,
dos securitários e dos urbanitários. Cassado em
1964, juntamente com Jango eBrizola, foi para o Uru
guai e, em 1966, voltou ao Brasil, passando a viver na
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clandestinidade, em São Paulo. Acabou preso, con
denado pelo regime militar em 1968 e solto em 1971.
Beneficiado com a anistia de 1979, chegou a tentar
voltar à vida pública, sem êxito, como candidato ao
Senado pelo Rio de Janeiro, em 1986, concorrendo
pelo PT, partido que ajudou a fundar.

Aposentado, Batistinha manteve-se coerente
mente em sua luta, pelejando contra a privatização da
Rede Ferroviária Federal e contra a estadualização da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, no
Rio de Janeiro. Foi no calor dessa discussão que aca
bou assassinado, em 1993, por bandidos cariocas.

Registro então essa nossa homenagem, em
nome do Partido Trabalhista Brasileiro do Espírito
Santo e em nome de todos os capixabas, a esse ho
mem de valor que foi o nosso conterrâneo Demísto
cles Batista da Silva, o Batistinha.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica
ção da Casa.

Muito obrigado.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero
repudiar a decisão da juíza Selene Maria de Almeida,
que liberou o plantio e a comercialização da soja
transgênica em território nacional, para atender a pe
dido da Monsanto, em ação na qual o Governo Fede
ral faz parceria com essa multinacional.

Mais uma vez, apelo para o Governo, a fim de
que se retire dessa ação, para que o Brasil não se
renda aos interesses desta grande multinacional.
Peço ao Governo que escute a voz dos ecologistas e
dos agricultores, que têm consciência da importância
de impedir que os transgênicos tomem conta da nos
sa agricultura. Se providências não forem tomadas,
haverá risco de sobrevivência do pequeno agricultor e
privilégio do grande latifúndio, além do risco à saúde
dos brasileiros.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Os trabalhadores da saúde no Rio Grande Sul, enca
beçados pelo SINDISAÚDE, estão em um processo
de luta pela recuperação de suas perdas salariais,
que chegam a 18,54%. Realizam uma paralisação de
30 horas no Hospital de Clínicas e no Grupo Hospita
lar Conceição, pois defrontam-se com a intransigên
cia da classe patronal, através do SINDIHOSPA, que
se recusa a negociar com os trabalhadores. Hoje es
tão realizando assembléia geral, que poderá decidir
pela greve por tempo indeterminado.

Quero, através deste pronunciamento, manifes
tar minha irrestrita solidariedade para com esta luta.
Quero lembrar a todos que a saúde pública tem sido
sucateada pela falta de investimentos, prejudicando
as pessoas mais pobres, que necessitam do atendi
mento do SUS. Para reverter esse quadro 2 caminhos
são urgentes: estancar a sangria de dinheiro da saú
de para pagar os juros aos banqueiros e, ao mesmo
tempo, investir nos trabalhadores da saúde, recupe
rando seus salários aviltados e dando-lhes condições
dignas de trabalho. Quem faz a saúde pública são os
trabalhadores dos· hospitais e dos postos de saúde,
que têm sido desrespeitados pelos patrões e pelos
sucessivos Governos, que fecham os olhos para esta
realidade.

Finalizo este pronunciamento fazendo apelo ao
SINDIHOSPA, para que abra negociações com os tra
balhadores, e ao Governo Federal, que foi eleito com
o voto dos trabalhadores da saúde, para que atenda
as reivindicações desses trabalhadores, já que vários
hospitais são administrados pelo Governo Federal.
Portanto, o Governo pode, através de uma boa pro
posta, pressionar o SINDIHOSPA a ceder e negociar
de verdade.

Infelizmente, até agora a intransigência também
está nas administrações dos hospitais ligados ao Go
verno Federal. Isto é inaceitável, pois estes dirigentes
só estão lá hoje pela força dos trabalhadores da saú
de, que os colocaram nestes postos administrativos.
Não podem pagar com traição a quem lhes deu a
mão. Nosso mandato está à disposição dos trabalha
dores da saúde, para colaborar nesta luta, fundamen
tai na defesa dos direitos dos funcionários e também
de todos os brasileiros pobres, que necessitam da sa
úde pública.

Muito obrigada.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Sem revi

são do orador.) ~ Sr. Presidente, solicito seja transcri
to nos Anais da Casa artigo de minha autoria, que dis
tribuirei para os jornais, referente à liberação da pro
dução de transgênicos no Brasil. Ressalto a importân
cia que eles têm para a agricultura brasileira, porque
com.absoluta certeza haverá redução de custos e li
berdade para plantar produtos orgânicos, transgêni
cos e não-transgênicos. Trata-se de significativo
avanço que a juíza Selene Maria de Almeida proporci
ona à agricultura brasileira.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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JUSTiÇA COM OS TRANSGÊNICOS

A decisão ainda não é definitivá, mas a cassação
da liminar que impedia o plantio e comercialização de
produtos transgênicos em todo o território nacional, re
presentou um avanço para o agronegócio e um alívio
para o injustiçado produtor runal brasileiro. Umá conquis
ta que,talvez, só tenha sua importância e verdadeira di
mensão reconhecidas no futUro. Como emsituações se
melhantes do passado, quando a sociedade temia outras
descobertas da ciência, ela deveu-se à coragem, deter
minação e visão de uma pessoa. Nocaso, a desembar
gadora Selene Maria de Almeida, do Tribunal Regional
Federal (TRF), da i" Região, sediado em Brasília.

Representou um passo corajoso e áté inesperado,
mas, vale lembrar, não foi Urnamedida apressada.Muito
pelo .contrário. ~i uma deCisão muito bem avaliada e
fundamentada. Na abertura da sessão de julgamento do
mérito da ação, no iníciode 2002, a magistrada apresen
tou voto favorável à liberação dos produtos geneticamen
te modificados noPaís, com argumentação descrita em
800páginaS, cujaleitur~ se estendeuporsete horas se
guid~s. F?i uTa verdadeira e proveitosa aula sobre
técnicas e benefícios da trans~enia.

Como· os outros.dois desembargadores ainda
não haviam Tanifestado seus votos e o Governo.Fe
deraldemorava emenviarprojeto ao Congresso Naci
onal, coube à Ora. Selenecoloc~r as coisasnos seus
devidos lugares. Em. outraspab:~vras, esclarecer a
questão, cjando um basta ~sqiscll~~ões leigas, políti
case inútei~sobretransgenia, alimentadas por inte
resses.id~0Iógic9s, .e?onômicos,ou oportunistas, de
rnilitantesde. partidos radicais, organizações não-go
vernament~is (ONGS) - nacionais.e estrangeiras -,
muitas delas financiadas por indústrias, ou produto
res concorrentes dos agricultores brasileiros, e palpi
teiros deplantão.

A qu~stão da transgenia é técnica e deve serde
cidid~ com base em pareceres científicos, levando
em consi~eração os verdadeirosinteresses naciona
is. O Brasiltemt~dopf1ra ~e firmar COTO maior produ
tore exportad?rde alimentos d()Tundo, abastecendo
o merca9? i~terno com abundân?iae diversidade,
alérTlde~jud~ra combater a fome q~e assola parcela
da hÚma~idade'rnasnão galgará essa posição com
radi~alisrTl?ellt?pias. Sófô.erá bem-sucedido com tra
balh9' cOTpetência e ad?ção de todas as técnicas
disppníveis,p~ra aumentar volume, produtividade,
sanidaete.~ q~alidaded?$alimemos que produz, e
competir?o me~cadpintemacíonaldecommodíties.

.A.safrapr~~ileirad~grã()ssubiude 41 milhões
pará 106 milhões de tone.ladase a produção da pe-

cuária aumentou três vezes em 20 anos. O superávit
do agronegócio nacional chegou 23 bilhões de dóla
res em 2002. O produtor chegou a esses números pa
gando juros altos, enfrentando a falta de incentivos
oficiais, concorrendo com agricultores altamente sub
sidiados em seus países e sofrendo até a inseguran
ça das invasões e depredações de propriedades rura
is. Pode contribuir cada vez mais para o desenvolvi
mento econômico e social do País, mas para isso ne
cessita de paz, segurança eacesso ao crédito e à tec
nologia moderna. A possibilidade de cultivar produtos
transgênicos, reduzindo custos e aumentando a ren
tabilidade da atividade rural, está nesse caminho.

Dilceu Sperafico é Deputado Federal, membro e
ex-Presidente da COmissão deAgricultura e Política
Rural, da Câmara dos Deputados.

O .SR. MANATO (PDT-ES. Semrevisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras.e. Sr$. Deputados, ocupo
a tribuna mais uma vez para falar ela PEC n° 40. Tenho
ouvido neste plenário alguns Flegas Parlamentares
dizerem que quem ~otou favoravelmente à proposta
de reforma da Previdênciavotou cc>ntra o povo brasi
leiro, e que opovo estava nas ruas no diada votação.

Não posso concordar com e~a.·inverdade. No
Espírito Santo,.e~com~ndamos pesquisa de opinião
a instituto confiável, e o resultado foi o seguinte: 100%
dos trabalhadores comcarteiré\ assinada e 87% da
população são favoráveis à PEC nO 40.

Isso fez com qUe me decidisSe a votar a favor da
reformaprevid~nciátiâ..togicarnente,houve mudan
ças notexto original, graQdes avançosaconteceram na
Comissão da qual tive.a honrade participar, pelo PDT.
Conseguimos a integralidade das aposentadorias, a
paridade de reajuste entre servidores da ativa e inati
vos e o aumento do "alpr das pensõe~.Hoje será vota
do destaques?bre ata~açãoda$ pensões em 50% do
valor que exceder 2.400 reais. No Regime Geral de
Previdência, o· tetoa~mentou de 1.860 reais para
2.400 reais, o que ben~ficia apopulação em ge~al.

É lógico q~ehá al~onsP?ntos do~quais discor
damos. Meu partidoe~u votamos cpntraaJaXação
dos inativos, porqueaci")amqs que essa parcela da
população, que durart~qiver~osan9scpntribuiupara
o crescimento donosso~aís,nãopod~sertaxadaem
11% nos seus vencimentos. $e realmente houver ta
xação, que sejaad(jt~da te~rá d~tfansiç~o, come
çando com 2,2% ao ano, até chegar aos li%.

Outro ponto deqHe discordam?sé o aumento
da idade para a apOsell~dori~-de ~8para55 anos
para as mulhereS; e de '93 Pítlra 60an9spara os ho
mens. Não é a regra mais justa e democrática para a
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aposentadoria. Esses servidores, acredito, foram os
maiores prejudicados.

Acreditamos também que o estabelecimento de
teto para os vencimentos em âmbito nacional vai aca
bar com as aposentadorias de marajás, que chegam
a 50 mil reais, o que sangra os cofres públicos. Isso
aconteceu e acontece no Município de Serra, no
Estado do Espírito Santo.

Além disso, houve avanço no que diz respeito
aos fundos de pensão, que têm de ser públicos para
que não ocorra desvio de dinheiro.

Por esses fatores é que votei favoravelmente à
PEC n° 40, ressalvada a contribuição dos inativos,
que foi decisão partidária.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
abordar outro assunto.

U ontem no jornal Correio Braziliense reporta
~lem que me deixou preocupado. A matéria, assinada
pela repórter Guaíra índia Flor, trata do risco que cor
rem os hemofílicos brasileiros de ficarem sem o medi
camento chamado Fator VIII.

De maneira construtiva, questiono o Ministério
da Saúde sobre o processo de compra do remédio. E
falo em defesa dos hemofílicos, que nunca tiveram
problemas de abastecimento do remédio.

O Fator VIII é essencial para evitar a contamina
ção dos hemofílicos por vírus como o da hepatite e o
HIV. A minha inquietação começa pela questão da se
gurança do medicamento, que poderá ser distribuído
pelos hemocentros. O Ministério da Saúde realizou
em julho um pregão para a compra do remédio. Há vá
rias suspeitas em relação à eficácia do produto fabri
cado peJa empresa Baxter, que venceu o pregão.

Sr. Presidente, o Fator VIII produzido pela Baxter
tem apenas um método de inativação viral, ou seja, os
hemofílicos que fazem uso desse medicamento não
estão protegidos dos vírus envelopados como o da he
patite A, o que força o Ministério da Saúde a promover
programa de vacinação contra a doença.

Também preciso me pronunciar, de forma de
mocrática, sobre a atuação do Ministério da Saúde no
processo de aquisição do remédio. No início do ano,
foi realizada licitação internacional para a compra do
medicamento. Hoje, a licitação está bloqueada pela
Justiça porque a Baxter, que foi derrotada e que ven
ceu o pregão, questionou-a.

No entanto, mesmo depois de as alegações utiliza
das pela Baxter terem sido comprovadas como falsas, o
Ministério da Saúde resolveu realizar o pregão, que, de
acordo com a Lei n° 8.666, que trata das licitações, não
poderia ser usado para compras dessa natureza. O Mi
nistério poderia, nesse caso, pedir à Justiça a reforma de
sua decisão ou obter no Tribunal de Contas da União au-

torização especial para adquirir 25% dos medicamen
tos licitados, como ocorreu no início do ano.

Sr. Presidente, a questão se agrava ainda mais
se levarmos em conta as reportagens publicadas re
centemente por alguns jornais, que envolvem o labora
tório Baxter em sérias denúncias. Os jornais Estado de
Minas e Correio Braziliense afirmam, em matéria do
dia 27 de julho, que a Baxter está sendo investigada
pelo Ministério Público, com base em denúncia da So
ciedade Brasileira de Nefrologia. Segundo a reporta
gem, a denúncia é de formação de cartel e de partici
pação do laboratório na prestação de serviços de saú
de, o que é inconstitucional. Empresas estrangeiras,
como é o caso da norte-americana Baxter, não podem
prestar serviços diretamente ao público brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deixo es
sas reflexões para que o Ministério da Saúde atue em
favor dos· interesses da população brasileira, nesse
caso, em defesa dos hemofílicos do País.

O SR. WASHINGTON LUIZ (PT-MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero fazer constar dos Anais desta Casa a
minha solidariedade diante da grave situação em que
se encontram dezenas de milhares de garimpeiros de
Serra Pelada.

A situação é tão grave que levou o Procurador-Ge
rai da República, Dr. Cláudio Fonteles, a encaminhar do
cumento, datado de 21 de julho próximo passado, ao
Conselho. Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana, solicitando as seguintes providências:

- apuração dos homicídios dos líderes
garimpeiros Antônio Clênio Cunha Lemos,
ocorrida em 16 de novembro de 2002, José
Mendes, ocorrida em janeiro de 2003, e Rai
mundo Amorim, ocorrida em fevereiro de 2003;

- investigação e tomada de providências
necessárias e cabíveis no processo eleitoral
ocorrido em 6 de julho de 2003, ocasião em
que foi eleito Presidente da Cooperativa de Mi
neradores e Garimpeiros de Serra Pelada 
COOMIGASP o principal suspeito como inter
veniente mandante do assassinato do ex-Pre
sidente do Sindicato, o Sr. Clênio;

- oficialização dos Exmos. Srs. Procu
rador-Gerai da Justiça e Secretário de Segu
rança Pública do Estado do Pará, do Meritís
simo Juiz de Direito da Comarca de Curionó
polis e do Diretor do Projeto Carajás.

Diante desse quadro, foi marcada para o
próximo dia 28 de agosto, no Ministério da Justi
ça, audiência com todos as autoridades relacio
nadas acima, mais o Prefeito de Curionópolis, co-

----- -----_ _----- ----------_.._-------_. ------_.. -----------------
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ronel Sebastião Curió, quando todos deverão ser
ouvidos sobre a grave situação em que se encon
tra o garimpo.

Os garimpeiros lutam para ter assegurada a
possibilidade de voltarem a trabalhar em Serra Pela
da. São milhares de trabalhadores, grande parteori
undos do meu Estado, o Maranhão.

A Companhia Vale do Rio Doce detém a con
cessão para a exploração mecanizada da Serra Pe
lada, que, segundo técnicos, ainda guarda cerca de
156 mil toneladas de ouro puro em suas galerias
profundas.

A cooperativa é a responsável por definir quem
terá o direito de garimpar dentro da área de 100 hec
tares, liberada para extração manual, após decretole
gislativo do Congresso Nacional, em setembro do ano
passado. A entidade também vai administrar mais de
160 milhões de reais pertencentes aos garimpeiros e
retidos na Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro
equivale a quase 1 tonelada de ouro, acumulada por
mais de 20 anos a partir das sobras do metal que os
garimpeiros comercializavam.

Manifesto minha solidariedade aos trabalhado
res que buscam no garimpo vida digna, que, mesmo
enfrentando todas as dificuldades, mantêm a espe
rança da conquista de dias melhores. Manifesto ainda
o meu repúdio à violência que os vitimou durante o
processo eleitoral da COOMIGASP, momento que de
veria ser de escolha democrática e pacífica.

É preciso que o Presidente Lula e sua equipe fi
quem atentos para o que está acontecendo em Serra Pe
lada, Estado do Pará, pois a situação agrava-se dia-a-dia,
transformando-se num verdadeiro barril de pólvora.

Sr. Presidente, $Olicito a, V.Exa. que determine a
transcrição nos Anais da Casa do editorial de hoje do
jornal Pequeno, intitulad<;> Produção e Desorganização,
que relata a grave situação agrária do Estado do Mara
nhão. É neceS$ário que o INCHA dê atenção aos as
sentamentos de trabalhadores rurais, que precisam ser
imediatamente organizados e recuperados para que o
processo de reforma agrária seja viabilizado e a reto
mada da produção se torne realmente um fato.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

EDITORI~

Produção e desorganização
Hoje... Un-la comissão dos 32 Postos de
Assent:arnentos-PAs do Incra em Burlticupu
e das 19 Associações Rurais existentes na
área d.c;s C:olone sob Cf supervisão do I1:errna
entregará aos represent:ant:es do loera,
Iba.-na ... Gerência de Agricultura e Gerência
de Segurança o. reJat:ório do Congresso
realizado em Buriticupu sobre a realidade
em que vtvelll as f'arnilias dos trabalhadores
rurais. Os pontos positivos f'orarn
construidos ·pelos lavradores e os negativos
s,ão Frutos da esperteza de peqUlenas
elTlpresas e pessoas ligadas a politlcos~ Os
PAs do Incra se c:onstítuecT'l na maior área
contígua de assentados do BrasiL Na
prirneira tnetade dos anos 70 ... o Governo do
Maranhão vendeu lTlais: de 2,. 1 ..nilhões de
hectares de. terras a grandes grupos
empresariais para nelas serem Implantados
projet:os agropecuários de ponta com
recursos de incenti.vc>s 'fiscais que na época
estavam sendo' irTIplantados pela Suda..-n e
5udene. As terras era.-n repassadas aos
grupos eConômicos sem obedecer nenhun1
processo discriminatório. Nelas existian-J há
várias gerações centenas de povoadas de
descendentes de nordestinos, e rnaranhenses
Que eJTl busca de ·"terras sem dono·'" se
alojaram nas matas da Pré:-Arnazônia~

Grandes grupos econôlYllcos os engoliram e
se apossaram das terras# exibindo
docurnentação~.No período de Sarney na
Presidência da República .. esses lTlesrnos
grupos começaram a se desfazer das terr'as
através de desapropriações e indenizações
'feitas pelo Incra, onde até a cobertura
TJorestal.fo.t indenizada a peso de ouro~ O
pod:er público f'od·cral pagava.. caro pelas
:t:errasque·o Estado vendera a preço de
banana nos anos 70~ Essas indenizações
entraram pelos anos 90 e.algurnas delas
"=ora.-n denunciadas por causa do seu
superfaturarTlento* As "fa rrlÍl ias de lavradores
que perarnbulavampe.o Interior do Estado,
Urrla boa parte provinha dos povoados
extintos: nos anos 70 na regi§o de
Buriticupu. Organizadas ... elas hoje produzem
arroz, milho,. rnandioca~ "Feijão.. abóbora ...
castan hade caju nos PAs do locra. Criam
parcos ... caprjno e ovino.. Metade das faroillas
possui gado bovino e..-n pequena escala" lTlas
o suficiente para se abastecer de leite. EiYl
vários depollTlehtos prestados na Congresso,
05 lavradores e seus rallliliares disseram
há anos "~a gente se esqueceu da f'orne""~

Essas palaVras foraITl ditas COrTl certa ponta
de orgulho e prova de Que por mais hurn.ilde
que seja o brasileiro ele gost:a de viver com
dignidade se01l estirar a mão eITl busca da
caridade atheia~ Os PAs de Buriticupu
exportam arroz.. milho e mandioca ,para
outros rnunicípioS,·do Estado. Castanha de
Caju ... para oCearã, Parafba e SãoPaulo~ A

abóbora vai para municípios doPlaufe sao
Luis. Af'artura é grande em abóbora. Nos
anos 90 ... o líder caITlPonês, o então
deputado VilaNova~ lutou para conseguir
equipamento para produ:z:íF t'arinha de
abóbora .. alimento defendido pelo prof"essor
.losué de Castro nosan05 50 do século
passado para substituir a 'farinha de
lIlandioca eITl razão de sua qualidade
nutritiva bem 5uper-ior.Na área da Colone ...
as famílias das Assoclaç;:õés Rurais talTlbérn
próduzelYl o suficiente para se aUrTlentar.
Fome não existe~ NenT tudo são 'flores
dentro dessa fTloldura de fartura. A péssima
condição das.estradas. dificulta a
cornercializaçãoe1"avorece a ação dos
atravessadores que compram, pela metade
do preço os produtos. O Incra celebrou
convênio co,...... a, Prefeitura de Buriticupu
para construir quase todas as estradas que
servefTl aos PAs.Boa parte delas
desapare:ceucon"l' as chuvas. AlgurY'las nem
sequer "trverarn os trabalhos concluídos~ Os
açudes .-nal feitos em. nada rnelhorararn a
qualidade de vida dos a$sentados. Uns
açudes pegam água e nãoa retêm porque
vaza." .. e outros ITlal localizados ne,rn água
neles ent:rB_ Os.poçC)s artesi~nos não
funcionam normalmente",· rnuit::os deles nelTl
sequer têm água_ ,Os trabalhadores rurais e
seus f"al'Y'liliares são ,obrigados a .perc::orrer 12
a 1.3 quilôrnet:roscarTl jurnent:osà procura
de água~ Por..que ·as obras 'foralTl rna1
const:ruidasou inacabadas? Ora .. as
empresas contrata<::iBls se de~locavarn para
os PAs e fingiam que t ....abalhavam. O fiscal
(e.-npreendedor) iaa Buriticupu para
exalTlinar 0. andarne,ntC) das obras.
Hospedava-se em hot:el na Cidade e o
construtor trazia já. um docUn"len'to COITlO se
tivesse feito a obra. E o' fiscal, pirrtbal
assinava a autorização da pagaITl'ento sem
checar~ Nos PAsdoincra ... algumas obras
ainda exist:err- .. porém ... de rrtanelra precárta.
Nas Associações RuraiS da área da Colone ...
nem assim. Não há ·infra-estrt-lt:ur-a.
Estradas .. nefTl jipe corn·t-raÇião nas quatro
rodas por elas trarega. Os poços artesianos
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eos açudes não dão agua em condi~ão de

ser consumida. Osistema eletrico só

abastece ametade das casas, As escolas

funcionam em locais improvisados, quase

sempre em residências ou debaixo de

arvores. Assustando as famílias edeixando

algumas em pânico, pessoas estrannas aos

PAs eas Associa~ões Rurais penetram na

area para ~Iantar maconna, Ah! Esses

nomens falam bonito econtam vanta~em,

Por instinto de conserva~âo, os lavradores

querem distância deles eaconselham os

filnos ase desviarem, porque dinheiro muito

efácil écoisa do diabo. Os lavradores dos

o SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
peço a V. Exa. que autorize a transcrição nos Anais de
excelente artigo do jornalista Elio Gaspari, publicado
hoje nos jornais Folha de SPaulo e O Globo. Ele ser
ve para reflexão.

Afinal de contas, quando alguém chega ao po
der, há necessidade de se policiar essa pessoa, por
que às vezes o poder é capaz de inebriá-Ia. Fiquei
abismado, no último sábado, quando o Jornal Nacio
nalmostrou aquela verdadeira farra na Granja do Tor
to, quando se comemorava a aprovação da reforma
da Previdência.

A imprensa vem noticiando também a compra
de bombons e bebidas. Isso causa preocupação. Na
rua, ouve-se a população dizer que o problema do
nosso País hoje não é mais a ALCA, mas o álcool. Te-

PAs edas Associa~ões Rurais fazem asua

parte no mourejo da terra, plantam e

produzem. Esqueceram oque éfome,

todavia desconhecem oque éeducação para

os filhos emoradia digna para suas familias.

As autoridades federais eestaduais

precisam completar oesfor~o dessas

pessoas numildes que se sentem frustradas

porque foram enganadas pelos empreiteiros

das obras que embolsaram odinneiro e

deixaram oserviço apenas lamouzados.

Ainda por cima na operigo que representa o

tráfico de entorpecente que já incluiu a

região na sua rota de produ~ão,

mos que nos preocupar com isso. O jornalista Elio
Gaspari fez excelente artigo comentando as compras
de carnes, sal grosso.

Sr. Presidente, pensei que nossos companhei
ros fossem ao Frei Beto se confessar pela traição aos
servidores públicos, no tocante à reforma da Previ
dência, mas foram comemorar, na Granja do Torto, o
que nos deixa extremamente preocupados.

Deixo então registrado nos Anais· desta Casa
excelente artigo do lúcido jornalista Elio Gaspari.
Estão de parabéns o Brasil, a Folha de SPaulo e O
Globo por ter um jornalista da lucidez e da estirpe de
Elio Gaspari.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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BRASIL

EUO GASPARI

O PT federal é puro povo: gosta de luxo

Era de se esperar que o PT no poder signifi
casse uma mudança nos costumes do cotidiano da
política brasileira. Ele levaria para a vida de Brasília
aquelas condutas simples que aproximam o Cidadão
dos governantes. Ficapara a próxima. Aqui vão qua
tro exemplos de deslumbramento e insensibilidade
do PT federal:

1) O contribuinte acredita que, se um cidadão
tem um emprego na Câmara dos Deputados, trabalha
na Câmara dos Deputados.

Os repórteres Rubens Valente e Jairo Marques
demonstraram que oDoutor João Paulo Cunha ampliou
o quadro de funcionários que ocupam CNE (Cargo de
Natureza EspeciaQ. (Uma boquinha livre de concurso,
que rende de R$1.600 a R$7.000. Neste ano, ela custa
rá H$97 milhões à Viúva.) O doutor mantém alguns fun
cionários em Osasco. Às vezes eles vão a Brasftia.

2) O contribuinte acredita que só se deve ganhar
salário quando se comparece ao local de trabalho.

A Viúvapagou R$25,4 mila cada deputado ou se
nador que foi aBrasília emJulho, atendendo à convoca
Ção extraordinária do Congresso. Dezesseis parlamen
tares petistas devolvera~ o dinheiro e 94 o embolsa
ram. É de justiça informar que,fora da bancada do PT,
só um d~utado (do PMDB) devolveu o dinheiro.

3) Não há almoço grátis.

Há. O Deputado João Paulo Cunha (que incor
porou ao seu orçamento os R$25,4 mil) consumiu em
junho 40 quilos de filé e 25 quilos de peito de frango
na sua casa oficial. O doutor tem cozinheiras e admi
nistradora. Graças à repórter Lydia Medeiros,
sabe-se que foi na casa de João Paulo Cunha que o
Deputado Valdemar CostáNeto, Líder do PL, emitiu o
grito primai da sua aliança com o PT: - Nossa, não
agüento mais comer!

Nunca houve um beneficiário de mordomias
que deixasse de atribuir às paixões políticas a narrati
va dê suas abundâncias.. Durante a ditadura, o repór
ter Ricardo Kotscho (atual assessor de imprensa de
Lula) denunciou que o Governador de Brasília com
prara 17 quilos de melão num só dia. O líder do gover
no na Câmal"aatribuiu essa e outras demasias notici
adas nas reportagens deKotscho a iniciativas "conta
minadas pelo germe do comunismo internacional".

4)geleitor pensa que já se aprendeu a velha li
ção de Juscelino Kubitschek:

11

"Não tenho compromisso com o erro".
A Casa Civil do comissário José Dirceu

abriu uma licitação para o fornecimento de
gêneros básicos para os palácios de Lula.
Eram 2.000 garrafinhas de pimenta envelhe
cida em barris de carvalho, 7.000 pacotes de
biscoitos .recheados e 600 quilos de bom
bons Sonho de Valsa. Põe básico nisso. Di
vulgada a insânia, a licitação foi suspensa. O
que poderia ser um ato de austera humilda
de tornou-se prepotência. A Secretaria de
Administração do COmissariado informou que
o edital sofrerá "ajustamentos".

Resta saber se o Doutor Dirceu terá coragem
de reaparecer com uma requisição para 600 quilos
de bombom Sonho de Valsa. Quando o filantropo
petebista José Carlos Ma.rtinezlhe deu um relógio
Rolex, Dirceu percebeu a impropriedade do mimo.

É verdade que consumiu mais de 30 horas na
reflexão, mas providenciou um ajustamento e doou a
peça à Fome Zero.

Serviço dê utilidade pública: não se tratando de
jóias de grife, nada haveria de errado se o palácio pe
disse à fábrica de. chocolates Lada, mãe dos delicio
sos Sonhos de Valsa, que assumisse o abastecimen
to dos palácios.

Divgaria o chocolate brasileiro, como vem divul
gando os calçados.

O SR. GERSON GABRIELU (PFL - BA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,Sras. e Srs. De
putados, realizou-se em julho o IV Encontro Lati
no-Americano de Líderes, com a presença de mais de
1.100 Presidentes de Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Brasil e de 10 países da América Latina.

Ao evento compareceu o ilustre Ministro José
Dirceu, a quem entregamos proposta de criação da
Ouvidoria Nacional da Micro e Pequena Empresa.
Tambéma fizemos chegar à mão do.i1ustre Presiden
te do SEBRAE, Silvano Gianni, e do ilustre Presidente
da Agência de Promoção de Exportações do Brasil
APEX, Dr. Jl1an Manuel Quirós.

Trata-se de projetornuito interessante, pois que
remos criar cal! center, um. oaoo em Brasília, para
atender a 4,5 milhões de pequenos empresários do
País, para que sejam beneficiados com as conquistas
promovidas por esta Casa, pelo sistema financeiro,
pelos programas do SEBRAE e pelo Ministério do De
senvolvimento.

Muito obrigado.
O SR. ZONTA (pP - SC. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os ha-
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bitantes de Santa Catarina, incluindo os empresários, No final do ano passado, aprovamos a elevação
foram tomados de surpresa com o anúncio de novo do teto da CIDE, que dispensa o princípio da anterio-
aumento na tarifa de energia elétrica no Estado - ridade e da anualidade. Elevamos para 86 centavos,
38% para empresas e 25,5% para pessoas físicas. no caso da gasolina, e criamos valores diferenciados

É insuportável e inadmissível que se conceda para os demais produtos, mas mantendo o espírito do
tal aumento neste momento em que as empresas de- seu papel regulador.
sempregam para sobreviver e os desempregados De um lado, desde a criação do tributo, o Brasil
não têm dinheiro sequer para sua manutenção, muito tem perdido grande parte da receita dele decorrente,
menos para pagar tarifas elevadas. tendo em vista a indústria de liminares que o questio-

Encaminhamos requerimento de indicação à nam, sem se proceder ao devido depósito, em cau-
Ministra de Minas e Energia e ao Presidente da ção, do valor questionado. Só no primeiro semestre
ANEEL, sugerindo que suspendam a autorização de deste ano, o Brasil perdeu mais de 1 bilhão de reais, e
reajuste concedida à CELESC - Centrais Elétricas de mais de 3 bilhões no ano passado, por causa das limi-
Santa Catarina. nares apresentadas.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT - BA. Sem De outro lado, o Brasil tem perdido valor incalcu-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- lável desta contribuição por causa da adulteração de
putados, a Medida Provisória n° 121, de 2003, apro- combustíveis, hoje em cerca de 40%, no mercado de
vada ontem e que incentiva o microcrédito, é uma de- gasolina, com a mistura de solventes e álcool em va-
monstração da honestidade, do compromisso e da lor diferente. No caso do álcool, permitido pela lei,
sensibilidade do Governo Lula em relação a peque- mas no caso dos solventes não é permitido. Essa
nos e microempreendedores. adulteração gera perdas, evidentemente, na compra

Como foi dito, a iniciativa nasceu em Bangla- do produto como matéria-prima e uso como combus-
tível. Portanto, perda de receita.

desh, em 1976, e entrou no Brasil por intermédio da
Prefeitura de Porto Alegre, então administrada pelo Preqcupa-me a iniciativa do Governo de elevar a
Partido dos Trabalhadores, mais especificamente alíquota da CIDE, que vai incidir no preço ao consu-
pelo Sr. Tarso Genro. midor, ou seja, vai aumentar os preços já elevados

dos combustíveis, embora tenha mantido política de
Prefeito de Vitória da Conquista à época, tive

preços mais adequada do que a dos Governos anteri-
também a oportunidade de conhecer aquela expe- ores e maior estabilidade nos preços. A elevação do
riência e de levá-Ia para o nosso Município. Iniciamos valor da CIDE hoje cobrada implica, inevitavelmente-
com apenas 150 mil reais, em abril de 2000, tendo re- a não ser que haja brutal queda no preço internacio-
cebido aporte de 500 mil reais do BNDES em 3 anos. nal do petróleo ou do dólar em relação ao real-, rea-
Hoje, são quase 3 milhões e 700 mil reais destinados juste de preço ao consumidor.
a pessoas que não tinham acesso ao crédito formal. Preocupa-me também o fato de o Governo dis-
Quase 170 empregos diretos foram gerados, além de cutir a hipótese de elevação do teto da CIDE, sem
mais de 1.500 postos de trabalho. praticar algumas ações indispensáveis e que podem

Isso mostra o grande alcance da medida que dar resultado arrecadatório muito maior do que qual-
e-..sta Casa aprovou ontem. quer elevação de alíquota. Por exemplo: colocar um

Muito obrigado. freio nas liminares, impetrando ação declaratória de
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do constitucionalidade da CIDE, para impedir que os juí-

orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Olivei- zes continuem concedendo liminares; tomar a iniciati-
ra, quero trazer à reflexão desta Casa assunto incluí- va de coibir o mercado espúrio de solventes, talvez
elo na pauta pelo Ministro Guido Mantega, que trata até discutir política tributária que elimine a comerciali-
ela possível elevação da CIDElCombustíveis, para vi- zação irregular dos solventes, o que implica fraude; e
abilizar investimentos em infra-estrutura. regulamentar a alíquota única do ICMS, já prevista na

Sr. Presidente, lembro que a CIDE foi criada por Emenda nO 33.
esta Casa para cumprir o papel de amortecer as osci- É essa a reflexão que trago nesta tarde. Apelo
lações internacionais dos preços do petróleo e do ao Presidente Lula e aos seus Ministros para que to-
câmbio, e tinha de sobrar desse papel destinação mem essas providências antes de discutir a elevação
constitucional estabelecida que corresponderia a in- da CIDE. Talvez possamos aumentar a arrecadação
vestimentos em infra-estrutura de transportes, meio sem dar novo ônus ao consumidor nem causar impac-
ambiente e subsídios a preços. to inflacionário com a elevação de taxas.
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o Governo deve, primeiro, tomar essa seqüên
cia de iniciativas e, imediatamente, impetrar ação de
claratória de constitucionalidade da CIDE; segundo,
estabelecer política de comercialização de solventes
que impeça a adulteração e a fraude - da mesma for
ma para o álcool; e, terceiro, estabelecer, de acordo
com o PLP n° 20, alíquota única de ICMS para os
combustíveis e lubrificantes, o que elimina, sem dúvi
da, grande parte da fraude.

Muito obrigado.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, prezados colegas, sou
um dos coordenadores do Núcleo Agrário da banca
da do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o
companheiro Deputado Josias Gomes. Fazem parte
desse núcleo 18 Deputados Federais e 4 Senadores.
Solicitamos audiência com o Ministro-Chefe da Casa
Civil, José Dirceu, confirmada para amanhã, às 17h,
a fim de debater a questão dos transgênicos, mas, de
pois das últimas notíc;ias, estamos empenhados na
antecipação desse encontro para hoje ou, o mais tar
dar, amanhã até as 15h.

Queremos pedir a S.Exa. que, antes de enviar a
esta Casa o projeto dos transgênicos, faça um amplo
debate, de que participem a nossa bancada, os Minis
tros envolvidos, os movimentos sociais e as entida
des que são sujeito dessa história de modificação da
nossa semente. Quando se discute o transgênico,
está-se tratando não apenas da soja, mas de toda a
produção agrícola, que, queiram ou não, está sob o
controle da Monsanto, maior multinacional produtora
de veneno do mundo.

Sr. Pn3sidente, prezados colegas, não podemos
entregar assim um bem do povo brasileiro - que há 10
mil anos pli:lnta essa semente - ao controle de uma
multihacion~1, ou teremos de plantar aquilo que a
Monsanto decidir; se ela não quiser que cultivemos
determinado produto, bastará que boicote a semente.
Os Srs. Parlamentares têm de entender que não te
moso direito de entregar às multinacionais um patri
mônio do nosso povo.

Mas aquestão econômica é tão grave quanto a
questão política. Estados Unidos, Argentina e Brasil
são os 3 maJores produtores de soja do mundo. Esta
dos Unidos e Argentina têm toda a sua lavoura conta
minada, não consegUem mais produzir soja orgânica.
Os países da União Européia não querem mais com
prar transgênicos. Então, o produto brasileiro passou
a ser um grande concorrente no mercado mundial.

Meus.caros colegas, os americanos têm inte
resse em que o Brasil libere o plantio dos transgêni-
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cos porque assim nosso produto ficará igual ao deles,
mas como eles dão grandes subsídios a seus produ
tores, o que não acontece aqui, nossa soja não terá
preços competitivos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o assun
to é grave. Quero que cada um de V.Exas. seja patrio
ta e defenda esta Pátria. Não vamos permitir a libera
ção dos transgênicos.

Para encerrar, gostaria de dizer que a decisão
da desembargadora do TRF não libera o transgênico,
simplesmente dá ao Governo a possibilidade de edi
tar outra medida provisória, desta vez com objetivo de
autorizar a comercialização do próximo plantio, uma
vez que a legislação em· vigor liberou apenas a co
mercialização desta safra.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pre

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Fe
deral promoverá, na tarde de hoje, sessão solene
para a outorga do Título de Cidadão Brasiliense ao
nosso colega Tadeu Filippelli, radicado na Capital da
República desde 1967,identificando-se com as mais
justas aspirações da população local.

No último pleito, num reconhecimento à sua
marcante atuação como Secretário do Governo Joa
quim Roriz, foi.ele reconduzido ao Congresso Nacio
nal em uma consagradora votação, o que lhe permitiu
retornar a esta Casa, da qual se afastara, em feverei
ro passado, para reassumir a Pasta dos Transportes,
um dos mais importantes setores administrativos do
Poder Executivo de nossa metrópole.

Recorde-se que, no final daLegislatura anterior,
Tadeu Fil.ippelli foi dinâmico propugnador do Fundo
Constitucional do DF, para cuja aprovação envidou
esforços, debatendo a matéria com os membros da
Comissão de Constituição e Justiça. Neste plenário,
ao defender tal proposição, teve o estímulo de toda a
bancada de Brasília, alcançando na sanção pelo Pre
sidente Fernando •Henrique o coroamento de uma
luta das mais·árduas, encetada com firmeza e deter
minação.

No dia 28 de dezembro, quando da inauguração
da Ponte JK, o novo Cidadão Brasiliense foi seguida
mente mencionado no evento, em face do decidido
empenho emprestado à concretização daquele mo
numentalempreendimento. Quando o Governador
Joaquim Roriz deslocou-se para os Estados Unidosa
fim de receber expressivo troféu pela construção da
Ponte JK, Tadeu Filippelli láestava também, compar
tilhando de uma vitória na qual teve participação das
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mais decisivas, na busca de recursos para a total via
bilização daquela portentosa obra.

No momento, aquele nosso companheiro de
partido continua no Governo deBrasília, a emprestar
seu valioso concurso, considerado que é um dos mais
prestigiosos auxiliares diretos do Governador Roriz. A
Cidadania que ora lhe é conferida passa a ser uma
láurea que enobrece sua personalidade de escol, ex
pressando a gratidão do eleitorado desta Capital pe
los serviços inestimáveis que há prestado ao País.

Ao registrar, desta tribuna, a significativa delibe
ração da Câmara Distrital, desejo levar, em nome da
Liderança do PMDB, nossos cumprimentos ao home
nageado, na expectativa de que continue a sua faina
de colaborar com causas nobres, a fim de recolher
sempre o testemunho de respeito e admiração de
nossa comunidade.

Tadeu Filippelli merece o título que lhe será en
tregue, cabendo-lhe honrá-lo e dignificá-lo, no de
sempenho de sua brilhante vida pública.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, retornamos ao plenário da Câmara Federal
para apresentar nossa posição de preocupação com
o texto da reforma tributária, que será apresentada
para apreciação nesta egrégia Casa de leis, no senti
do de que possamos estabelecer um canal de conver
sação com o Governo para assegurar que se estabe
leçam pontos que consideramos importantes para o
fomento da economia local.

Estamos apresentando, neste momento, uma
preocupação do setor empresarial lojista, que enten
de ter sido posto de lado no processo de elaboração
da reforma tributária, contra uma nítida interferência
na composição do texto por parte da União, de Esta
dos e Municípios. O enfoque da redução da carga de
impostos não se encontra em momento algum posto
como principal peça dos debates que estão sendo tra
vados.

O segmento lojista brasileiro, composto basica
mente de pequenos e médios empresários, forma um
universo de 3,500.000 lojistas associados, 7.560.000
pontos de negócio em todo o Brasil e mais de
15.000.000 empregados, com uma participação efeti
va no PIB nacional de 48%, sendo responsável por
mais de 90% da mão-de-obra do setor terciário, sen
do também o que mais paga impostos e menos de
semprega.

Na condição de Deputado Federal eleito pelo
norte e noroeste fluminenses, tenho sido procurado
por diferentes entidades empresariais, como a CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas), do Município de
Campos dos Goytacazes, preocupadas com a elevac

da carga fiscal, em volume que afeta diretamente o
desempenho de pequenos e microempresários que
não dispõem dos recursos encontrados pelo grande
empresariado, tais como departamentos jurídicos
próprios, capazes de buscar meios legais para fugi
rem dos impostos, através de mecanismos como in
centivos e isenções.

É preciso registrar que os pequenos e microem
presários lojistas, apesar da importância do papel
que exercem na economia brasileira, encontram-se
reféns de um cenário fiscal e tributário que estrangula
sua capacidade produtiva. Não basta a estabilidade
da moeda para a promoção do desenvolvimento com
justiça social.

Urge que se promova a necessária e premente
modernização do sistema tributário nacional, se esta
beleça um novo perfil para a ultrapassada máquina
fazendária federal, estadual e municipal, vencendo o
corporativismo burocrático, e se implante a reforma
tributária ainda em tramitação no Congresso.

Algumas das principais reivindicações e propo
sições do segmento empresarial de pequeno e micro
porte precisam ser avaliadas no contexto da reforma
tributária, como o estabelecimento de um imposto mí
nimo, a dispensa do sistema declaratório e a adoção
de um imposto mínimo ou compulsório, independen
temente do valor de faturamento, simplificando a par
te contábil das empresas e eliminando a sonegação,
cabendo ao Estado cobrar das empresas que não re
colham seus impostos nas datas previstas.

Entendemos ser viável ainda a arbitração dos
impostos de acordo com o potencial de cada contribu
inte, já estabelecido e revisto anualmente, como
igualmente justa e passível de ser realizada é a con
cessão de um período de carência para novas empre
sas, o que funcionaria como um incentivo, e também
o estabelecimento de parâmetros para determinar os
valores de seus encargos tributários.

A CDL de Campos, o maior Município do interior
do Estado do Rio de Janeiro, propõe ainda a criação
de novas faixas de faturamento para o enquadramen
to das empresas no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, visan
do permitir que o contribuinte tenha mobilidade para
ampliar a sua empresa ou negócio, instituindo-se a
proporcionalidade no valor dos impostos devidos. No
sistema atual, o empresário é prejudicado ao desen
volver a sua atividade com a elevação desproporcio
nal dos valores tributados.
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A CDL de Campos, com cujo pensamento com- rídica do Estado do Maranhão nosso pesar pelo fale-
partilho e pela qual mantenho imenso respeito, em cimento desse grande advogado, que exerceu sua
função da contribuição e.dos serviços prestados pelo profissão em nosso Estado durante meio século. Fa-
desenvolvimento da economia fluminense, não se zemos questão de transmitir nosso sentimento de pe-
atémà defesa dos interesses do setor e reclama ain- sar à família, bem como à Ordem dos Advogados do
da um novo sistema tributário, que além de não one- Brasil, que está de luto neste período.
rar a atividade produtiva não sobrecarregue o contri- Sr. Presidente, também estamos nesta tribuna
buinte brasileiro. .. f" .

para registrar nossa solidariedade aos unclonanos
Era o que tinha a dizer. do Banco do Estado do Maranhão, os quais, junta-
o SR. NILTON BAIANO (PP - ES. Sem revisão mente com o povo mEuanhense, foram as grandes ví-

do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente alguns timas da liquidação de um instrumento poderoso, que
discursos de colegas Parlamentares sobre pesquisa no passado servia á economia e aO desenvolvimento
realizada no Espírito Santo acerca da reforma da Pre- do Estado. O BEM foi privatizado, e o Supremo Tribu-
vidência. O resultado indicou que apenas 7% da po-

nal Federal considerou ilegal a lei estadual que possipulação é contra a reforrna. Oréi' o Espírito Santo tem
d .bl' t' . r bilítou sua privatização.maisde 300 mil servi ores pu ICOS, a IVOS e Ina IVOS,

dos três Poderes. Só aí são quase 800 mil pessoas. O Banco do Estado doMaranhão obteve R$ 333
Lembro o Prof. Genival, do Estado da Paraíba, milhões para seu saneamento no tempo em que o

que diz que estatísticas e pesquisas são muito inte- real estaVa par a par com o dólar. Portanto, US$ 333
ressantes. Palavrasdele: "Se eu apuro numa pesqui- milhões desapareceram e o banco não foi saneado, e
sa que como por mês umagaJinha e o meu vizinho agora foi extinto. O Tribuna.l de Contas, porém, não
não come nenhuma, estatisticamente nós comemos permitiu a privatização do BEM, porque houve uma
meia galirJha cada um': completa podridão nesse processo. Portanto,. traze-

Sr. Presidente, a proposta que estamos votando mos nossa solidariedade aos funcionários do Banco
poderia ser muito melhor... Prejudica não só o funcio- do Estado do Maranhão.
nalismopúblico, masprincipalmente a população que Estamos pedindo a presença do Ministro da Fa-
depende do serviço público. zenda e do Presidehte do Banco Central na Comis-

Muito obrigado.
são de Fiscalização e Controle desta Casa para es-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta c1arecerem aomeu Estado e ao Paísa corrupção que
Presidência determina que se acionem as campai- dominou o Estado do Maranhão. v. Exa. , Deputado Si-
nhas e convoca os Srs. Parlamentares a estar no ple- . .... d' C . ~ d

mão Sessim, ouviu quando pe Imos na omlssao e
nário até, no máximo, 15h, quando deveremos iniciar Fiscalização e Controle que também o Presidente da
a Ordem doBia e dar continuidade à votação dos ELETROBRÁS venha falar sobre a CEMAR, outro
destaques apresentados à reforma da Previdência caso de polícia.
Social.

Sr. Presidente, o BEM está muito mal. Ele está
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- na UTI financeira, econômica e sobretudo moral, por-

cedóa palavra ao nobre Deputado Wagner Lago. que contraiuempréstimo de R$ 333 milhões para ser
O SR. WAGNER LAGO (PDT - MA. Sem revi- saneado e hoje ninguém quer comprá-lo. Federali-

são do orador,) - Sr.• Presidente, Sras. eSrs. Deputa- zá-lo também é complicado. Portanto, estamos pedin-
dos, venho· registra.r nos Anais desta Casa 2 fatos doque, junto com esta denúncia e o nosso voto de so-
igualmente tristes. Primeiro, queremos informar que o lidariedade, sejam registrados nos Anais desta Casa
Maranhãoficou mais pobre, não em termos de econo- o editorial do Jornal Pequeno sobre Clineu Coelho e o
mia1 pois nesse setor já ocupamos o último lugar, com artigo sobre esse outro fato triste de corrupção e des-
os piores indicadores sociais do Brasil, mas pela mor- mando ocorrido no Maranhão, a liquidação do Banco
te do Dr. Clineu Coelho. do Estado, inclusive com menção à história secreta

Homem correto,·.lhano no tratamento, Clineu dadestruição desse banco.
Coelho foi durante 50 anos um advogado militante. Muito obrigado.
Nascel..rpara ser advogado e morreu no Dia do Advo
gado, li .. de agosto. Registramos nos Anais desta
Cas.â e transmitimos à sua família e à comunidade ju-
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Clineu Coelho
Com 48 anos dedicados à advocacia, morreu on

tem Clineu César Coelho, de personalidade solta, ale
gre, onde a tristeza não tinha morada. Nascido em Ro
sário, em 29 de setembro de 1923, filho de Lourenço
Coelho, funcionário da Ferrovia São Luís - Teresina, e
de dona Hermínia de Melo Coelho, Clineu estudou no
Colégio Arimatéia Cisne, em São Luís. Conciliou o es
tudo com o trabalho e ainda jovem percorria o interior
do Maranhão na década de 40, expondo os produtos
que representava. Na época, esses comerciários am
bulantes eram chamados de viajantes. Clineu se distin
guia dos demais colegas de trabalho por causa de seu
amor pelos livros. Não se encafuava nos hotéis depois
de visitar os fregueses, lia muito, mas gostava de con
versar e sua presença era como uma estrela de ale
gria, que brilhava, sem a ninguém ofuscar. Gostava de
expressar-se, mas de ouvir também, O seu objetivo
era ingressar na Faculdade de Direito. Em 50, Clineu
realizou o seu sonho: entrou na Faculdade e reduziu
suas viagens ao interior. Queria ser advogado. Era um
estudante obstinado e inteligente, mas não perdia as
tertúlias espontâneas no Bar do Narciso, Bar do Gago
e Moto Bar. O seU pendor literário o identificava com os
boêmios de peso do Maranhão. São Luís vivia um tem
po em que nas mesas dos bares intelectuais se encon
travam para conversar sobre política e literatura, o coti
diano da cidade servia apenas como abertura para o
bate-papo. Os fatos políticos provocavam algumas le
ves divergências, porém o assunto que exaltava era a
literatura. Autores nacionais e estrangeiros desfilavam
nas exposições verbais, muitas vezes incendiadas pe
las cervejas e vinhos. A bebida destilada nesses meios
tinha poucos consumidores. Do desentendimento, fa
cilmente se passava aos insultos, com os contendores
colocando em dúvida não só os argumentos do adver
sário, como também a inteligência. A maior ofensa era
"você é analfabeto" ou "você é burro". O boêmio que
mais reluzia era Erasmo Dias. Orador superdotado e
conversador sem igual. Influenciou várias gerações
não só por seus artigos de excelente qualidade, mas
sim pelo jeito de falar. "Meu cretino ilustre", gostava de
verberar Erasmo, como grito de vitória, quando es
quartejava verbalmente o oponente. Queria dizer que o
debatedor tinha freqüentado bons colégios, amarrava
a gramática, mas era incapaz de analisar a realidade e
muito menos obras literárias. Nessa atmosfera boêmia
e literária se forjou Clineu, que se enriquecia ainda
mais com o trabalho na firma de representações e o
estudo na Faculdade. Quando algum viajante se envol
via em complicações, Clineu o defendia. O espírito de
solidariedade era um traço forte de sua personalidade.

Certa vez, um representante (viajante) de laboratório
foi agredido por uma autoridade em São Luís e reagiu.
O rapaz foi preso, porque devolveu os murros que leva
ra primeiro. O agressor era importante e seus familia
res ainda mais. Desesperados, os outros viajantes
hospedados no Hotel Central não sabiam o que fazer.
Indicaram doutor Clineu Coelho. Pronto! Clineu entrou
de corpo e alma na questão, em poucas horas retirou o
viajante da cela imunda e lhe devolveu a liberdade. Em
dezenas de casos, Clineu advogava com desprendi
mento, sem visar recompensa financeira. Como estu
dante participou dos movimentos de contestação que
na época estavam em voga. Colaborou em O Comba
te - jornal de oposição ao grupo que dominava o Esta
do - com artigos contundentes, escreveu para o Jor
nal Pequeno e produziu versos. Gostava de compa
nhia de intelectuais. Voejou na política e em 1962 se
candidatou a deputado estadual. Corajoso, advogou
contra "coronéis" em seus redutos. Em Lago da Pe
dra, Lago do Junco, Altamira e Vitorino Freire, CIi
neu enfrentou situações perigosas e sempre se
saiu com dignidade. Mantinha a discussão em nível
elevado sem baixar a crista. Talvez tenha aprendido
na rinha de galo, que baixar a crista e correr é o que
atesta a covardia de uma pessoa. Por isso, susten
tava as discussões de cabeça erguida e com jeito
decidido por mais que a situação lhe fosse desfavo
rável. Era um esgrimista verbal de qualidade. Espe
cialista em Legislação Eleitoral, Clineu funcionou
como anjo da guarda dos direitos de seus constitu
intes e um demônio para a parte contrária. Muitos
prefeitos se ampararam em seus conhecimentos
para permanecer no cargo, livrando-se das cascas
de banana de seus adversários políticos e outros
tombaram diante de seus argumentos. Nas áreas
criminal, comercial e trabalhista funcionou com efi
ciência. Nos anos 60, advogou para milhares de
servidores federais e conseguiu ganhar o direito de
insalubridade para os que exerciam missão penosa.
Amigo inseparável dos advogados José Santos,
Magno Lima e Carlos Barbosa, Clineu devotava ad
miração ao sábio francês La Rochefoucauld de
quem citava a frase:

"os homens quando se cansam de errar passam
a dar conselhos". Admirava Ruy Barbosa, a quem
classificava como o maior advogado do Brasil, ao lado
de Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva e Bi/ac Pinto. No
Maranhão, Clineu destacava Waldemar Brito, Mário
Santos, José Santos, Wady Sauaya, Kleber Moreira e
Jâmenes Calado. Clineu conservou em seu rosário
de eternos amigos Erasmo Dias e Bernardo Coelho

~------
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de Almeida. Para estes dois sempre havia tempo para
"fugas" do trabalho. Certa vez, convidou Bernardo para
uma viagem a Paraíba. Na ocasião, Clineu possuía um
monomotor. Os dois saíram bebericando de São Luís,
aterrissando em tudo que era lugarejo. Em João Pes
soa, não havia como abastecer o avião. Um irmão de
Bernardo socorreu com dinheiro e os dois regressa
ram sem saber contar a históriacom detalhes. O corte
jo de seu sepultamento saiu da sede da OAB-secção
do Maranhão, onde o corpo foi velado, no dia consa
grado ao Advogado, 11 de Agosto. Nada mais justo
porque Clineu César Coelho, depois de concluído o
Curso de Direito em 54, só exerceu a advocacia como
profissão e a boemia por diversão. Na terra foi um
exemplo de cidadão por sua lealdade. Alguns amigos
preferiram não vê-lo morto para guardar na lembrança
a imagem de Clineu vivo a irradiar alegria com suas ti
radas bem humoradas.

ESCÂNDALO DO BEM TOMA VULTO
E DESGASTE ATINGE GRUPO SARNEY

Jornal Pequeno, 9-6-02 - Um banco deproble
mas. Esta é a situação atual do Banco do Estado do
Maranhão (BEM), o maior escândalo da era Roseana
Sarney. As decisões do Tribunal de Contas da União
(TCU) - que determinou que o BEM não poderá ir a
leilão sem que antes seja feita uma nova avaliação
patrimonial da instituição -, e do Superior Tribunal de
Justiça (STF) - que concedeu uma liminar conside
rando inconstitucional a Lei n° 7.493, que integra a
base legal do edital de privatização do BEM -, tornam
imprevisível o futuro da instituição. Com as decisões,
o segundo leilão de privatização, inicialmente marca
do para o dia 10, foi adiado para 26 de julho. No plano
concreto, a privatização do banco está sob ameaça
de não acontecer. Enquanto os diretores do banco fa
lam no risco da liquidação, os contrários à privatiza
ção vislumbram a anulação da federalização, com a
provável aceitação da ação popular que corre na Jus
tiça Federal.

Na segunda-feira, 3-6, saiu a decisão do Tribu
nal de Contas da União (TCU), determinando que o
Banco Central atualize as avaliações do Banco do
Estado do Maranhão (BEM). A última avaliação do
banco maranhense foi feita em 31 de março do ano
passado. "Os resultados projetados para 2001 e parte
de 2002 diferem do efetivamente apurado pelo ban
co", diz a nota distribuída pelo TCU. O leilão, inicial
mente marcadopara 10-6 (segunda-feira), só poderá
ser realizado após a atualização da avaliação. A deci-

11'1
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são do TCU obrigou o Banco Central a adiar o leilão
para o dia 26 de julho. Segundo Carlos Eduardo Fei
tas, Diretor de Liquidações e Oesestatizações do BC,
a reavaliação deverá ocorter nas próximas duas ou
três semanas, para que seja encaminhada ao TCU e
em seguida, se aprovada, voltarao banco para a ela
boração de novo edital de venda.

Só que na quarta-feira, 4-6, o Supremo Tribunal
de Federal (STF), por unanimidade, deferiu liminar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (AOI) suspen
dendo a Lei Estadual n° 7.493/2001, do Maranhão,
que autorizava a inclusão de uma cláusula no edital
de privatização do Banco do Estado do Maranhão
(BEM), prevendoqLle as disponibilidades de caixa do
Estado seriam depositadas na instituição após a sua
privatização, ou seja, os recursos financeiros do Esta
do ficariam com â instituição compradora.

A ação direta de inconstitucionalidade foi pro
posta pelo Sindicatp dos Bancários do Maranhão e
apresentada ao STF pelo Partido Socialista Brasileiro
(PSB), por meio do seu líder, o Deputado José Anto
nio Almeida. O Relator do processo, Ministro Celso de
Mello, citou a decisão tomada pela corte no último dia
24 de abril, quandofoi suspenso o artigo da constitui
ção do Espírito Santo, que previa uma cláusula seme
lhante quanto à privatizaçãodoBanestes, banco ofi
ciai daquele Estado. A liminar é umadecisão provisó
ria, até que ° tribu~aljulgue o mérito da questão.
Como a decisão foi dada cpm base em jurisprudên
cia, e por unanimidade, dificilmente será alterada pelo
STJ.

REDUÇÃO DO PREÇO DE VENDA

As duas decisões praticamente tomam inviável a
privatização. A primeira tentativa de privatização do BEM
aconteceu em julho de 2000 e foi um grande fracasso.
Não apareceu nenhum comprador disposto a pagar o
preço mínimo de R$90,5milhães. Isto após o Governo
Federal ter injetado R$333 milhõesna instituição, a título
de saneamento. Em seguida, em 24 .de julho de 2000, o
controle acionário da instituição foi repassado à· União,
cumprindo a resolução do Senado que autorizou a libe
ração dos R$333 milhões destina.dos ao saneamento
com vistas à privatização, mas estipulou prazos para a
privatização acontecer, além de oito anos para que seini
cie o pagamento do empréstimo. A nova diretoria, indica
da pelo Banco Central, assumiu o banco no dia 21 de ju
lho de 2000, prometendo dar continuidade ao processo
de privatização.

Ocorre que os antigos administradores entregaram
um banco cheio de problemas aos técnicos do Banco
Central. São pendências trabalhistas, dívidas com o



FEDERALlZAÇAO AMEAÇADA

O processo de privatização dos bancos públicos
está dando água em praticamente todos os estados.
Em São Paulo a privatização do Banespa está sendo
questionada pelo Ministério Público Estadual e por
uma CPI federal. No Ceará, uma CPI investiga o pro
cesso de privatização do Banco do Estado do Ceará 
BESC. Ciro Gomes, que candidato a presidente pelo
PPS, Governador iniciou o processo, e o atual Gover
nador do Ceará, Tasso Jereissati, terão muito que ex
plicar aos parlamentares cearenses.

No final de 2000, o Sindicato dos Bancários en
trou com uma Ação Popular conta o processo de fe
deralização do BEM, na Justiça Federal. O ministério
público federal vem dando alguns encaminhamentos,
solicitando informações necessárias à diretoria do
BEM e a outras instituições. Com a decisão do STF, o
sindicato, por meio dos seus advogados, pretende re
forçar a Ação Popular, com a inclusão de uma decisão
da Justiça Federal de Santa Catarina, que julgou "pro
cedente o pedido para desconstituir a transferência
das ações e controle acionário do Banco do Estado
de Santa Catarina - BESC - para a União, conside
rando as ilegalidades apontadas na 'federalização' do
Banco Estatal".

O desgaste do Grupo Sarney já é evidente com
o caso do BEM, que evolui para um quadro de crise
envolvendo os parlamentes situacionistas, que defen
deram a privatização, e o desgaste do governador
José Reinaldo. As irregularidades estão vindo a públi
co. A população está esclarecida e cobrando provi
dências. A prova é que, dos cinco precandidatos ao
governo do Estado, quatro defendem a manutenção
do Banco do Estado do Maranhão (BEM) como um
instrumento de apoio ao desenvolvimento regional.
Menos José Reinando, claro.
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INSS e inúmeras ações cíveis, só para citar os casos presidente BEM, afirmou que caso o STF confirme
mais numerosos. Mesmo com a injeção de recursos em definitivo a decisão atual, anulando a lei, e como o
destinados ao saneamento da instituição, dados do Estado e os municípios são os principais clientes do
DIEESE indicam que em 2000 o BEM apresentou um BEM, haverá uma queda no valor do lance mínimo do
prejuízo de R$16 milhões. Em2001 houve um lucro lí- leilão em cerca de 80%, havendo o risco da liquida-
quido de R$3,48 milhões, considerado o mais baixo ção da instituição, com o fechamento de agências e a
entre os bancos públicos. demissão de pessoas. Ou seja, o BEM teria no leilão

De acordo com o diretor do Banco Central, Car- um valor mínimo próximo de R$ 14 milhões. Aí é que
los Eduardo de Freitas, somente no primeiro semes- vai ficar difícil explicar a operação de vendado BEM,
tre de 2002 o BEM teve um prejuízo R$991 mil, contra que recebeu R$ 333 milhões, a título de saneamento,
uma projeção de lucro de R$2 milhões, usando como para ser vendido por, digamos, menos de duas deze-
parâmetro a avaliação do BEM. Para o diretor do Ban- nas de milhões de reais. Uma dor de cabeça infernal
co Central, é possível que haja uma redução no preço para a família Sarney e o governo administrar.
mínimo do banco. O presidente do Sindicato dos Ban-
cários, Enock Bezerra, avalia que o BEM está sendo
sub-avaliado. Aprimeira avaliação da instituição foi de
R$150 milhões, antes do primeiro leilão; a segunda
caiu para R$90 milhões. O sindicato ingressou na jus
tiça contestando estes valores.

PERIGO DE LIQUIDAÇÃO

A lei considerada inconstitucional, pelo STF,
passou pela Assembléia Legislativa e foi sanciona
da pela governadora Roseana Sarney, em 27 de de
zembro de 1999. Diz, no artigo 1°: "Fica o Poder
Executivo autorizado a incluir no Edital de Venda do
Banco do Estado do Maranhão S.A - BEM a oferta
do depósito das disponibilidades de Caixa do Te
souro Estadual ... ". No texto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, apresentada ao STF, consta
que "resta evidente que a intenção da maioria parla
mentar vinculada ao Governo Estadual foi tornar
mais atrativa a alienação à iniciativa privada do con
trole acionário do Banco do Estado", mas que "o
dispositivo afronta o preceito inscrito no art. 164 da
Constituição Federal, que diz, no inciso 3°, que "As
disponibilidades de caixa da União serão deposita
dos no Banco Central; as dos Estados, dos Distrito
Federal, dos Municípios e dos demais órgãos ou en
tidades do poder público e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras oficiais,
ressalvados os casos previstos em lei". Este foi o
entendimento dos ministros do Supremo Tribunal
Federal, que concedeu liminar declarando inconsti
tucional a lei estadual.

Para o Deputado Federal José Antonio Almeida,
que propôs a ação, o leilão não pode ser realizado.
Ele acredita que não há necessidade de se privatizar
o BEM. "Não faz sentido vender uma instituição que
tem agência em 75 municípios do Estado, em alguns
casos a única instituição bancária". Em matéria veicu
lada no O Imparcial (6-6), Reginaldo Brandt, atual
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Revelada história secreta da destruição
do Banco do Estado

Jornal Pequeno, 3-3':02 - Mais uma bomba
está prestes a explodir no colo da governadora do
Maranhão e pré-candidata.à pr~sidência.pelo PFL,
Roseana Sarney. Trata-se da história secreta da des
truição do patrimônio do. Banco do Estado do Mara
nhão (BEM), forjada nos bastidor~s,com todos os in
gredientes dos grandes escândalos. nacionais, como
a corrupção, o tráfico.de influência, o superfaturamen
to de preços e produtos, as contas fantasmas, a falta
de licitação e transparência, numa seqüência memo
rável de desmandos administrativos.A União e o Ban
co Central, que ernprestaramR$333milhões de reais
para o Governo do Maranhão sanear e privatizar o
BEM, conhecem a gravidade do problema,chamado
nos bastidores como "o esquel1to no armário de Ro
seana". Após o fracasso do primeiro leilão de privati
zação, o controle acionário do BEM pas~ou para o
Governo Federal. A direção da instituição está a cargo
de técnicos do Banco Centra.\. No início de 2000 o
Banco Central realizou Uma auditoria contábil no
BEM, tendo identificadoinúmera~ irmgularidades. Os
diretores responsáveis pel~s respectivas áreas foram
intimados a.resp?nder,e~ ~O dias,p~las operações
suspeitas. Essa qUestão yeTsendotratada como se
gredo de estado, ~o.l11l'ii$l'ibsqluto~;igilo. O procura
dor da republica no Maranhão,SergeiMedeiros, após
receber uma representação do Sindipato dos Bancá
rios do Maranhão, re~u~reuà direç~o do Banco do
Estado os dados dOCllmentaís necessários à formali
zação do processo. "Como.a respol)ta à solicitação
demorou" - conta o procurador -, "encaminhei um ofí-

SE:TRAN EMPAEEDIMENTOS LTDA. ESCLARECE

Sobre a matériade domingo ultimo dia 02, com
o seguinte título "IRREGULARIDADES DO BANCO
DO ESTADO AMEAÇAM PROCESSO DE
PRIVATIZAÇÃO", a Setran Empreendimentos Ltda
encaminhou nota ao Jornal. Pequeno esclarecendo
alguns pontos. "Preliminarmente" - .diz a nota -,
"achamosqueoautor da nota, jornalista Moisés Mati
as, cometeu o erro de não ouvir a parte denunciada,
pois, se assimo fizesse, certamente não a publicaria.
A SETRAN EMPREENDIMENTOSLTDA., então cli
ente do Bancp do Estado do Maranhão - BEM, agên
cia Rua Grande,dispunhadelimite de crédito que lhe
perlTliti\,J sacar a importância pouco superior a
R$4Ü.OOO,00, com juros à época de mais ou menos
2% ao mês; ocorreu que numa corrida desenfreada
osiutos .em bem pouco tempo atingiram patamares
elevadíssim0!:ichegando aos 15% (quinze por cento)
ao mês de juros sobre juros. Começava aí o nosso
clamor junto aobanco à busca de uma alternativa que
nospermitisse saldar taldívida que subia assustado
ram~nte; foi qUando, depois de várias conversas com
a dir~toria eto Banco, conseguimos numa dação de
pagamento amigável,.entregar para liquidação da dí-

BANCO DO POVO, O EXEMPLO vida já totalizando a importância de R$396.000,00,
282 lotes de terrenos próprios encravados no lotea-

Em Imperatriz, a administração do Partido dos mento "Paço do Reino", situado à margem esquerda
Trabalhadores criou, em Abril de 2001, o Banco do da Estrada São Luís! São José de Hibamar, de nossa
Povo, uma instituição de crédito voltada aos peque- propriedade, conforme documentação probatória
nos empreendedores. O prefeito •. Jomar Fernandes apresentada ao Jornal Pequeno, estando também à
apresenta a instituição como uma das principais reali- disposição de qualquer leitor que queira examinar.
zações do seugoverno. Instalado na principal via de Ratificamos, pois, queatransação envolveu 282 lotes
comércio da cidade, o Banco do Povo trabalha com e não 01, como diza nota, sendo consumada na mais
recursos repassados pelo Banco do Brasil, Banco do perfeita ordem jurídica. Não havendo portando, ne-
Nordeste e Caixa Econômica Federai. Em um ano, o nhuma falcatrua ou má fé das partes, pois tais transa-
Banco do Povo financiou 307 comerciantes ções.acontecem normalmente nas instituições finan-
(R$386.725,05 reais); 45 miniindustriais (R$143.852,17 ceiras. No tocante ao Sindicato dos Bancários, segun-
reais); e .193 profissionais da área .. de serviços do a nota, autor das informações ditas de fontes anô-
(R$591.683,57 reais), um universo de 545 pessoas di- nimas, desafiamos de público que citada. instituição
retélmente beneficiadas,. totalizandouma aplicação dê apresente provas, pois o ônus da prova cabe.a quem
R$1.122.260,79 reraiscomempréstimos que.variam acusa, conhecimento pertinente ao direito". SETRAN
de R$200,OO até R$perto de. R$5.000,00, gerando EMPRENDIMENTOSLTDA, A DIRETORIA
centenasdevagas no.mercado de trabalho regional.
Dos empréstimos, feitos de forma simplificada, a ta
bela de ínadimpfênciéldo Banco do Povo mostra que
menos de 1% dosclientes não consegue quitar os dé
bitos. Mantido o sistema do Banco do Povo de Impe
ratriz, .apenasos.R$333milhõesinjetados no BEM, a
títulc> de saneamento, dariapara criar333 milempre
endimentos no Maranhão. Ou seja, uma revolução so
cial.

il~1
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cio, ao Banco Central, solicitando as informações". O
Banco Central respondeu ao procurador que "foram
efetuadas inspeções, na referida instituição, com vis
tas à apuração das causas da depreciação de seu pa
trimônio liquido", mas recusou-se a enviar os relatóri
os, alegando o impedimento do sigilo bancário. O pro
curador, então, deu entrada em uma representação
contra o funcionário do Banco Central que assinou o
documento, ao tempo em que ingressou em juízo,
para que o Banco Central entregue os relatórios me
diante uma ordem Judicial. Neste ponto a coisa perde
o controle e assume dimensões imprevisíveis. A
questão central é: como um banco recebe um aporte
ele R$333 milhões e não consegue um comprador
que queira adquiri-lo pela bagatela de R$90 milhões?
Onde está a lógica de tão esdrúxula operação? A lógi
ca, no caso reside na política administrativa implanta
da pelo economista Afonso Celso Pantoja, que presi
diu o BEM de março de 1990 até julho de 2000.

Era Pantoja

Indicado pelo ex-governador João Alberto,
Afonso Celso Pantoja recebeu o Banco do Estado to
talmente saneado, com um patrimônio de quase
R$45 milhões. Campanhas publicitárias, estreladas
pela jornalista Marília Gabriela e outros famosos,
anunciavam os produtos do Banco do Maranhão, que
seria uma das mais sólidas instituições financeiras do
país. O jornal Bem Informado (5-93), estampava em
manchete o "Bem entre os maiores". A chamada da
primeira página anunciava: "Segundo o resultado do
ranking dos bancos de 1993, divulgado pela Funda
ção Getulio Vargas, o Bem passou a figurar entre os
cem maiores do país. Essa posição reflete o excelen
te desempenho de sua administração". Começava o
Governo de Roseana Sarney, que anunciava um
"Novo Tempo" para o Maranhão. O Banco do Estado,
certamente, teria um importante papel, neste proces
so de transformação. Triste ilusão. Além da propagan
da, projetos mirabolantes estavam sendo fornidos
nos gabinetes do BEM. Eram empréstimos para em
presas fantasmas, contratos milionários com presta
doras de serviços, a informatização pioneira com a
Unisys, com o contrato em milhares de dólares, feita
por técnicos vindos da índia; a realização de uma in
terminável e vultosa reforma no prédio sede do BEM,
na Rua do Egito, no Centro de São Luís e em outras
agências. Tudo sem os procedimentos licitatórios. Era
preciso melhorar as instalações do Banco, principal
mente a sede e o gabinete do presidente. O palácio
para o Sultão, senhor absoluto e déspota poderoso. A

mesa de trabalho, feita de cristal; a poltrona é especi
almente confortável digna de receber a bunda de sua
excelência. Mas os prejuízos começaram a aparecer.
Era preciso ocultar os dados, mascarar os números,
manter a farsa da modernização. Segundo um ex-di
retor do BEM, em cada dez pessoas que procuravam
o Banco, no início dos anos 90, uma propunha negó
cio sério. Os outros nove propunham negociatas ou
eram recomendados por políticos, a maioria das ope
rações bancárias fugia da alçada do diretor. Aprova
das pela diretoria executiva, ad-referendum do conse
lho de administração, a aprovação ocorria por unani
midade. Algumas destas operações eram feitas por
"laranjas", apostando na impunidade. Agora, estão
enrolados até o pescoço. Não percam os próximos
capítulos desta esfuziante estória.

o ocaso da Capof

Até fevereiro de 1994, a Caixa de Previdência
dos Servidores do BEM (CAPOF) era administrada
pelo técnico de carreira do BEM, Evandro Carvalho. O
superávit da CAPOF, à época, estava em cerca de
R$3,5 milhões. Atualmente aposentado, o ex-presi
dente da CAPOF, diretor do BEM por vários anos, foi
destituído pelo Presidente do BEM, Afonso Celso Pan
toja. De acordo com Policarpo Costa Neto, ex-funcio
nário do Banco do Estado Maranhão, em artigo publi
cado no Jornal Pequeno "ele não permitiu que a Dire
toria do BEM, o patrocinador, utilizasse a CAPOF para
salvar as aparências da desastrada administração do
banco (10/07/2000). Para seu lugar o presidente do
BEM indicou o então chefe de gabinete da instituição,
Álvaro Sousa Rodrigues, pessoa de sua inteira confi
ança e afinado com a sua visão administrativa. Do su
perávit de R$3,5 milhões, no final de 1999a CAPOFjá
apresentava um déficit da ordem de R$7,0 milhões de
reais. Após cinco anos de descontrole administrativo e
da utilização desregrada dos recursos da Caixa de
Previdência dos funcionários, o rombo na CAPOF che
gou a 31 milhões de reais até 1999.

Desbunde tecnológico
O deslumbramento da direção do BEM com a

tecnologia não tinha medida. O processo de informati
zação dos serviços bancários era inexorável e ne
nhum banco poderia ignorar a onda. Mas o que acon
teceu no BEM foi urna farra homérica às custas do di
nheiro público. Após algumas experiências pouco ani
madoras, em dezembro de 90 o BEM inaugurou a pri
meira agência informatizada, no Shoping Lusitana,
utilizando o sistema de automação Procomp, aplíca-



o negócio dos assaltos
No Maranhão os assaltos a bancos constituem

um importante segmento de negócios: acontecem
com freqüência, mobilizam uma grande quantidade
de recursos e de pessoas. A cada dia cresce a sanha
criminosa de quadrilheiros organizados, que fixaram
raízes no Estado, causando pânico, traumas e mortes
de bancários e de clientes dos bancos. Os maranhen
ses sofrem com um cotidiano de assaltos a.bancos,
casas comerciais, têrtninais de auto-atendimento e
ônibus. Mas não é Só isso. Uma recente CPI estadual,
em parceria com uma nacional, mostrou que há liga
ções íntimas entre os altos escalões dos três poderes
estaduais com os lídéres do crime organizado no es
tado. Uma fonte de reCeita importante deste setor da
economia maranhense vem dos assaltos a· bancos.
Em termos quantitativos, o BEM contribui ~om o setor.
Segundo um levantamento feito pelo Sindicato dos
Bancários, o BEM ocupa o primeiro lugar, entre os
mais assaltados, seguindo-se do Banco do Brasil. De
1996 a 2002, o Banco do Estado do Maranhão sofreu
82 assaltos, com umtotalde perdas de R$2,9 milhões
de reais. A direção atual doBEMafirma que adotou
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da até hoje no Banco do Brasil e na Caixa Econômica via documento contábil de pagamento a terceiros,
Federal. O BEM recebeu um amplo investimento na para que não fossem facilmente localizados na conta-
capacitação de pessoas e mais de 60 agências já bilidade. "Até os equipamentos com algum problema
usavam o sistema Procomp quando a diretoria do eram vendidos para a Unisys a preço módico, que os
BEM, ou seja, Afonso Pantoja, decide pela implanta- recuperava e os vendia a um valor bem elevado", con-
ção do sistema de automação CTOS Finesse, da em- ta um técnico da área. Nesta metodologia, os próprios
presa UnisysBrasil, que havia sido testado e rejeitada funcionários do BEM foram demitidos e recontratados
nos bancos estaduais do Ceará e de Santa Catarina. pelaUnisys, que pagava cerca de R$7,00 a hora e co-
Os funcionários do setor foram contra a implantação brava R$70,00 reais do BEM O sindicato dos bancári-
de dois sistemas (Procomp e dos Finesse), mas o os requereu ao Ministério Publico estadual a investi-
projeto foi empurrado "goela abaixo", e passaram a gação do caso Unisys Brasil no BEM, apresentando
funcionar simultaneamente. O programa da Unisys - os complicadores do projeto, os procedimentos frau-
uma tecnologia proprietária e cata - atrasava o de- dulentos e as cifras milionárias envolvidas, em dóla-
senvolvimento do sistema Procomp. Uma segunda res. Mas o Promotor de Justiça ValdenirCavalcante
equipe foi montada para implantar o sistema CTOS Lima, Cutadordopatrimônio Público, não investigou o
Finesse nas agências da capital. "A Unisys levou o problema e recomendou o arquivamento da repre-
Afonso Pantoja para conhecer o.sistema no México e sentação. Entendimento diferenciado teve o Procura-
em outros países", informa um ex-diretor da área. Na dor Federal LuizFra~cisco de Souza, que entrou com
volta da viagem, Pantoja chegou afirmando que em uma ação de improbidade contra o presidente da Da-
cinco meses São Luís iria figurar entre as cidades que taprev, Ramon Barreto, por conta dos contratos de
possuem o mais moderno sistema de atendimento aluguel e manutenção do parque de. informática, do
bancário do mundo, ressaltando que o "sistema é iné- Ministério da Previdência com a Unisys. Assim como
dito no país'. Na confusão entre os dois sistemas, a o BEM, a Dataprev bancou gastos estapafúrdios,
automação do. BEM começou a. ficar ultrapassada, como a manutenção de tens sem consertos - a me-
gerando problemas de compatibilidade e atraso nos mória dos computadores -, cobriu despesas de res-
serviços. A manutenção do sistema Unisys eraquatro ponsabilidadedamUltinacional, a contratação d~ mul-
vezes ma.is cara q!,!eadaProcomp. "A hora técnica da tiriacional sem licitação e o superfaturamento (Isto É,
Unisyscustava 100 dólares, enquanto a da Procomp 6-2-02).
ficava em torno deUS$20 dólares", ilustra um técnico
em informática. Para a implantação do sistema foram
importados técnicosda fndia edaVenezuela, os qua
is passaram dois anos noMaranhão, recebendo em
dólares. Uma cl.áusula contratual assegura os direitos
intelectuais a tudo que for desenvolvido pela Unisys,
pelos seus técnicos ou com o ~nvolvimento dos mes
mos,.p~rtenceà empresa, Todo o investimento feito
p!(lo BEM, nesta sistemática, passou para a Unisys, a
partir d t3 1995, quando o ban?o terceirizou totalmen
te, sl1mlicitação, o setor dl1 inf(.)rm~tica para a Unisys,
acumul~ndo umprejuízo difícil de calcular, em produ
tos intelectuais, programas, sistemas. Isto sem contar
a infra-estrutura existente. O diretor financeiro do
BEM, MarcelinoFreitas de.Carvalho, explicou que o
banco estava gasta~doUS$6 milhões de dólares/ano
cominformáti?a, U9$500 mil. ao mês. Um verdadeiro
absurdo. Só que .•~ .• Unisys detín~a um contrato onde
ora se apresentava cOrno consultora, em outro mo
mento como.fornecedora de material, numa espécie
de .venda. casada. Os equipamentos de informática
para as agências passaram a ser comprados da
UnisysBrasil, qlJando aprática no mundo é a locação.
Os gastos faraônicos com equipamentos foram pagos

•
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uns procedimentos de segurança voltados à redução
da quantidade de assaltos. Foi exatamente em 2001
que aconteceu o maior número de assaltos ao BEM,
em um total de 21, com valor roubado de
R$854.541,60. De janeiro de 1994 até maio de 1996
ocorreram 8 assaltos a funcionários ou vigilantes do
BEM quando transportavam valores acima de 20 mil
Ufir em veículos comuns, ou mesmo valores entre
7.000 e 20.000 Ufir em veículo comum, sem a presen
ça de dois vigilantes, como determina a Lei n° 7.102,
que trata da segurança para o sistema financeiro.
Nestes assaltos foram perdidos recursos da ordem de
R$130.044,76, restando R$719.945,45, que a banco
esperava obter o ressarcimento das seguradoras, ou
contabilizados como prejuízo, devido à violação da
lei, por parte do próprio banco. O sindicato requereu,
em 1996, ao Procurador Geral de Justiça, o enqua
dramento do expresidente do BEM no crime de pecu
lato culposo, por entender que houve negligência, im
prudência ou imperícia.

O arranjo Copama para os amigos
O projeto que deveria beneficiar os pescadores

e transformar o Estado do Maranhão em um grande
produtor e exportador de pescado resultou em um ro
tundo fiasco. O projeto da Cooperativa Maranhense
dos Pescadores Artesanais (COPESCA), entidade
formada por pescadores, armadores e engenheiros
de pesca, foi apresentado à direção do Banco do Nor
deste em 1992, com pedido de financiamento. Os diri
gentes do Banco do Nordeste exigiram, então, a
anuência do Banco do Estado (BEM). O presidente do
BEM, Afonso Celso Pantoja, exigiu a criação de outra
cooperativa formada apenas pelos pescadores. Sur
giu a Cooperativa dos Pescadores Artesanais do Ma
ranhão (COPAMA), com uma diretoria administrativa,
de papel simbólico, e uma diretoria executiva, com
poderes amplos. O presidente do BEM, Afonso Panto
ja, exigiu que o diretor executivo fosse de sua confian
ça. Nomeou, então, Antonio Carlos Guimarães Bolsi
nha, um auditor do BEM. O projeto contou com o pa
recer contrário dos técnicos Jorge Heleno Baldez
(Eng. Agr.), de Raimundo Nonato Meireles (Méd. Vet.)
e de Pedro da Silva Araújo (Adv.). O diretor da divisão
DERUR/BEM, Luiz Campelo Marques, posicionou-se
contrário à operação. Antonio José Duarte Ferreira,
diretor do BEM, elaborou um requerimento expondo
uma série de problemas do Projeto, como a inexpe
riência em pesca profissional dos cooperados, a qua
lidade dos equipamentos a serem adquiridos e a ca
pacidade financeira da cooperativa, cujos sócios não
tinham dinheiro nem para integralizar as quotas-parte

dos cooperados, nem recursos para a pagar a taxa do
cadastro bancário. Menciona, tambérn, a "exacerba
da pressão exercida por estaleiros interessados na
construção dos barcos". O projeto foi aprovado pela
direção do BEM. Assinado o convênio entre a Copa
ma e o BEM, e deste com o Banco do Nordeste, que
liberou em 1993 os R$7 milhões do Fundo Constituci
onal do Nordeste (FNE) para a construção dos 54
barcos. O maior beneficiado com o projeto dos pesca
dores foi o ex-prefeito de São Luís, engenheiro Harol
do Tavares, dono do estaleiro Praia Marine, que fabri
cou e vendeu os barcos ao custo de R$120 mil a
R$150 mil a unidade, um superfaturamento de até
200%. Tudo como manda o figurino, sem Licitação.
Com a construção dos barcos, ganhou dinheiro sufici
ente para quitar as constas da empresa ITAL (Imple
mentos e tratores anfíbios Ltda.), que figurava no ca
dastro dos grandes devedores do Próprio BEM.
(WR.-Colunão, 12/04/98). A Copama funcionava
como cabide de emprego, beneficiando inclusive um
irmão do presidente do BEM, nomeado supervisor.
Até a manicure de Pantoja ganhou emprego de secre
tária, como informa o atual superintende da Copama,
Francisco Ferreira Veras, em texto publicado no jornal
Tribunal do Nordeste (29-1-02). No final de 1995, o
presidente do BEM colocou Josires Leda, chefe de
gabinete de Pantoja, como diretor superintendente da
Copama. Em julho de 1996, o presidente do BEM libe
rou a conta vinculada da Copama, com saldo de 300
mil, para a diretoria executiva da Copama gastar sem
dar explicações a ninguém. Em novembro de 1996 fi
nalmente os pescadores elegeram um novo conselho
de administração, indicando o engenheiro Francisco
das Chagas, fato que gerou revolta em Afonso Celso
Pantoja. Mas os débitos da cooperativa já estavam
em R$2 milhões junto aos fornecedores. O BEM en
trou na justiça cobrando a inadimplência da Copama,
obtendo um parecer favorável. Todos os barcos foram
recolhidos pelo BEM e ficaram encalhados por mais
de 02 anos no Porto do Cajueiro. "Todo o material de
pesca, também apreendido, já apodreceu, um prejuí
zo de R$1 milhão", esclarece a matéria com o líder
dos pescadores. Os barcos foram vendidos para a
Prefeitura da Raposa por R$2,5 milhões, onde o pre
sidente do BEM teria "um posto de óleo combustível,
justamente onde os barcos são abastecidos". A ques
tão está na Procuradoria Geral de Justiça, com pare
cer parcialmente favorável à Copama. Em tempo: a
Copama é um dos rombos cobertos pelo empréstimo
concedido pelo Governo Federal para sanear o BEM,
com vista à sua privatização (WR.-Colunão, 12-4-98).

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quintacfeira 14 38299

BEM foi usado para beneficiar empresas ligadas dados números, que ainda o drama humano. ''De
à família Sarney 1995 até hoje I.700 pais de família perderam o empre-

Um documento sigiloso vazou para imprensa e go sob o argumento de ter que enxugar os custos
chegou às mãos do jornalista Walter Rodrigues. Tra- para preservar o BEM", comenta a nota. A frente do
tava-se de um relatório - parcial e confidencial- de processo, até meados d~ 2000, Afonso CelsoPanto-
avaliação. dos trabalhos de recuperação de crédito, ja, praticava lógica de atuação sintetizada em duas
elaborado pela empresa de consultoria Asbace. Nele frases, gravadas por um ex-funcionário, a respeito
estão contidos os nomes de grandes devedores e os dos trabalhadores da instituição. A primeira, premoni-
valores das dívidas de cada um. Indica a forte inge- tória, é sobre a demissão voluntária: "Vamos dar um
rência políticapraticada no BEM e aponta 186 empre- prêmio tão interessante para quem sair que os retar-
sas não localizadas, em uma base de 290, ou seja, datários ficarão com inveja". A outra é.sobre direitos
mais da metade. das empresas que receberam em- trabalhistas: "Não adianta entrar na justiça. Dívida an-
préstimos do banco possuem. endereço desconheci" tiga a.gente não paga. Dívida nova a gente faz ficar
do, l3m lima rl3gião pequena como o Maranhão, indi- velha". Para o ex-presidente, os dez anos passados
cando a existência da fraude através de empresas
f E

·· b· d noHEM foram p.roveitosos,Assim corno outros.direto-
antasmas. m mudos casos o anco per eupra~os , d' . n . - . ,.
no. judic.iário e.m.. ações de valor e.levad.o, indicando a res, qUl3 salram a lnS I U1~ao como empresarlos e

. com polpudaseconomias, Pantoja aproveitou cada
ne~ligência ou l11á-fé. (Veja Tabela). O relatório cita o minuto no cargo. Recebia como presidente do BEM,
nome de 24 empresas e pessoas fJ~icas endividadas,
entre elas as mais conhecidas são: Serviterra (R$6 mas também cobrava Pró-labOrl3 das empresas con-
mill1ões);Malharia Santa Tereza (R$3 milhões); Estral troladas. Em Julho de 2()00, o BEM apresentou um re-
(R~6 milhões); Remoel (R$6 milhões); Empeendi c latório com um lucro líquidO forjado de R$2.243 mi-
ml3nt AraçagY{~$3, 7 milhões);. Campos e Soares ( Ihões. A diretoria indicada pelo.Banc;o Central reco-
R$3 milhõ~s); Dalban (R$3 milhões); Hotel Posl3tdon nheceua fraude emumdocumentoenviado ao Tribu-
(R$2,5 milhões) e a Química Norte {R$R$2,5. mi- nal Regional d? Trab~l~o (TRT),durante anegocia-
Ihões).As empresas Remoel, ligada ao engenheiro ção de um dissídio coletivo. O prejuízodo BEM, em
Fl3rnando Sarrey,irmão dagov~rnadoraRoseana, a 2000, ficou em H$20,103milhões.Ofato foi comuni-
Construtora Estral, ligada ao l3squema domina9te, e a cadoao Banco CentrEi\- fy1asPantojal3osdl3mais dire-
empresa QUímic~Norteaparecem como casospoliti- tores do BEM retiraram a "participação nos lucros".
camentecomplicados, ou com "~~gotada possibilida- Documentos mostram que Afonso Ol3I~o Pantoja re-
de. de pagamento". O texto mostra, contudo, como cebeu R$32.672,00 (lO.07);DorianHikerT.deMene-
fUllcionao procl3sso de dl3svio de verbas públicas. zes recl3beu R$28.364,OO .(10.07), Celso .Henrique
Emprl3sasfant~smas, ciirigidas pelos chamados "lara- CardOSO Coelho recebeuR$28.38~, 9(3 (lO.!)?) e Mar-
jas", 09 Pl3ssofJsinv~ntadas,tirEirarn somas mil.ionári- celino Freitas. de .Yarvéllh9 .. recebeu H$F8A87,96
asn?BEMl3 desapar~l3rEimdo mapa..E o velho es- (..10.07), Todos no an<>20.0.O.Para o.O.eputado.•..Es.t.adu-
quemadas cont~sfantasmas, utilizado pela Esque- I J r- A . (PDI) . ." d
ma\C/Collor,·.drJ~otriste l11emória. O período de a .• ulao. mln .•.• {ql.leocupou.van()sc~rgos o
mo~tagem doesqul3ma, n() Maranhão, coincide com BEM, "ol3scândalo <lo Banco do Estado prl3cisa ser
o períodode~tuaçãodpPauloC~S<:tr."Atravésdo ma- investigado, pois trata-sede uma. caixa preta". Numa
peam~nto destas contas é possíVl31 identificarquem comparação devalores,l3Il3 diz que 333 milhões éo
controlél o~j~t~l11ade frau9l3", .reflete o Procurador da orçamento anual dacélpital.São Luís.. "Um dia ainda
República no Mél.ranhão, Sergei Medeiros. conseguiremosinstaurar a Comiss;lO Parlamentar de

Escâridalo BEM supera caso dó TRT de São Paulo Inquérito para inves!igar o escânçjalodo BEJvl", acre
dita. Um pedido de CPI transita na ~ssembléiaLegis-

Segljnd?nota·do Sindicato· dos Bancários, a lativa, com o apoio dl3 ~eis parlamentares ~/a oposi-
quantia destil1adaao saneame~to do BEM, .. R$333 ção da maioria governista. ~derson Lago (P~PB), um
milhõl3s, é maior, somado-se aos mais de 16 milhões crítico ácido da .gestão Rosral1aSar~ey, a?r~dita que
do prl3juíz;o dobanco em 2000, equivale a duas vezes Afonso Celso Pantoja foiprl3miaqo cqffiU?lCargO de
o es?ândalodoFórum doTRT de São Paulo (R$169 diretor do SEBRAE, por indicação dopresigente do
milhões). "Por ~etadl3 do escândalo do BEM, o juiz Conselho Deliberativo, J()rge Murad, r aindacontinu-
Nicplau (Lalau) está preso, o ex-senador Luis Estevão ou como representante do GovernoHpsea,9a no Con-
(PMDB-BR) foi cassado", diz o sindicato. Além dos selho de Administração do Banco do Estado 'do Mara-
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nhão. "E um homem de confiança do esquema Sar
ney". Cumpriu várias missões nebulosas e foi recom
pensado com mais um cargo", avalia o deputado. O
Sindicato dos Bancários, diretamente interessado na
resolução do caso BEM, em nome dos empregos dos
funcionários, denunciou todas as irregularidades
identificadas até o momento no BEM aos órgão com
petentes, como a Procuradoria Geral de Justiça, ao
Tribunal de Contas, à Assembléia Legislativa. Só falta
denunciar ao papa. "Nós identificamos os indícios de
irregularidades no BEM, durante a era Pantoja, e,
principalmente, no processo de privatização", diz
Enock Bezerra, presidente, "e queremos que o Minis
tério Público Estadual e Federal exerçam o seu papel
constitucional, investiguem os crimes, para que os
responsáveis sejam penalizados", conclui.

Continua greve no BEM

Assembléia dos bancários do Banco do Estado
do Maranhão deliberou por continuar a greve no BEM.
A decisão, segundo o sindicato da classe, foi fruto da
ausência de apresentação de proposta por parte da
Direção do Banco. O prazo acertado - até ontem 
para apresentação desta proposta foi acertado em re
união de mediação na Delegacia Regional do Traba
lho (DRT), quarta-feira (6-8). A assembléia dos ban
cários decidiu remeter documento à DRT denuncian
do o "descompromisso do Banco" para com o acorda
do, bem como aos Ministérios da Fazenda, do Plane
jamento e do Trabalho. O Sindicato também fará co
municado à Confederação Nacional dos bancários in
formando sobre o fato. Os bancários enviarão ainda
carta à bancada dos deputados federais maranhen
Eies. Querem que os parlamentares dêem conheci
mento ao Congresso Nacional de como a categoria
bancária está sendo tratada. "Como podemos confiar
na palavra do banco numa mediação, se o presidente
do Banco não cumpre?", questiona Raimundo Costa,
presidente do Sindicato dos Bancários. Hoje, às
17hOO, haverá assembléia de avaliação da greve, no
auditório do Sindicato.

Aparecem irregularidades no BEM, que vai ser
privatizado (*)
Olímpio Cruz Neto

Brasília, 3-4-02 - A privatização do Banco do
Estado do Maranhão (BEM), prevista para ocorrer na
segunda quinzena de maio e que despertou até agora
o interesse do Itaú e do Bradesco, poderia enterrar
graves irregularidades e problemas de gestão finan
ceira ocorridos nos últimos governos controlados pelo
grupo político da família Sarney. Os esqueletos estão

aparecendo. Um relatório preliminar, datado de 26 de
julho de 2001 e produzido por quatro consultores de
renome no mercado financeiro, revela o escândalo;
uma fraude milionária aos cofres públicos. O dinheiro
dos empréstimos concedidos pela antiga diretoria do
BEM nos últimos anos terá de ser recuperado. Mas na
Justiça. O valor é alto: R$114 milhões. Desse total,
R$25 milhões são colocados na conta de créditos
perdidos. O saneamento financeiro do banco, que
consumiu R$333 milhões dos cofres federais em
1998, deixou-o pronto para a venda. Está bem de saú
de, mas seu passado é triste. Entre os devedores do
banco está pelo menos uma empresa ligada à família
Sarney. Outra tem vínculos com um tucano: o deputa
do federal João Castelo (PSDB-MA). Ex-governador e
ex-senador, Castelo é um antigo aliado do clã Sarney.
No final dos anos 80, rompeu com o grupo e aderiu ao
governo Collor de Mello. A Indústria Química do Norte
surge como devedora de R$2,5 milhões. "O caso é
delicado pois a empresa pertence ao deputado João
Castelo, que é muito influente", aponta o relatório.
"Entretanto, ele (Castelo) quer conversar'. A empresa
com ligações políticas com Roseana Sarney é a Re
moel Engenharia, Terraplanagem, Comércio e Indús
tria, que instala redes de energia elétrica no Mara
nhão. Deve R$6 milhões ao BEM e foi colocada na
conta de "esgotadas as possibilidades" pelos consul
tores contratados pela atual diretoria do banco. Ou
seja, há pouca esperança de que pague a dívida.
Controlada pelo empresário Miguel Duailibe, a em
presa doou R$81 mil para a campanha de Roseana
em 1994. A Estral Escavações e Transportes Ltda.
também surge com uma dívida de R$6 milhões. Essa
empresa está no centro do polêmico projeto da Usi
mar Componentes Automotivos, que consumiu R$44
milhões qa extinta Superintendência de Desenvolvi
mento da Amazônia (Sudam) e é alvo de investiga
ções do Ministério Público Federal. A Estral era a
dona do tlmeno onde seria instalada a fábrica de au
topeças, no distrito industrial de São Luís. O governo
maranhense desapropriou o terreno no dia 7 de de
zembro de 1999, uma semana antes do Conselho
Administr~ativoda Sudam aprovar o projeto da Usimar.
A reunião foi presidida por Roseana. O governo mara
nhense pagou R$116 mil pela área. Sigilo - A avalia
ção parcial da situação da recuperação dos créditos
do BEM foi feita de maneira confidencial. O relatório
produzido só circulou entre os atuais diretores do
BEM, e da Associação Brasileira de Bancos Estadua
is e Regionais (Asbace), que contratou os consulto
res. O quadro descrito é desolador. "Após um mês tra
balhando na carteira de créditos inadimplidos (devi-



o SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
lembro-me de ter escutado o ilustre Senador José
Sarney dizer certa vez que a liberdade de imprensa
é um dos direitos fundamentais da sociedade demo
crática, precioso legado das lutas Iibertárias do ho
mem, ao longo da História.

É dentro dessa mesma filosofia que peço a
V.Exa. faça constar nos Anais desta Casa um voto de
louvor ao jornal A Voz dos Municípios Fluminenses,
com sede em Nilópolis, no Estado do Rio de Janeiro,
que está completando neste mês de agosto 50 anos
de fundação.

Trata-se, na verdade, Sr. Presidente, de mais
uma importante obra de comunicação social, que
conseguiu sobreviver, à base de muito sacrifício, na
Baixada Fluminense, ao longo de meio século de ati
vidade ininterrupta, promovendo a difusão da infor
mação e a .. conscientização das pessoas sobre os
seus verdadeiros direitos, garantidos pela nossa Car
ta Magna, que consagra as garantias individuais de
cada cidadão.

Particularmente, sinto-me bastante sensibiliza
do com esta singela homenagem que presto, in me
moriam, aos seus fundadores, os jornalistas Gonçalo

---lIIIIl!l.L_
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dos e não pagos) do BEM, temos as seguintes consi- Hungria e seu filho OrlandoHungria, com quem tive o
derações a fazer: trata-se de carteira antiga; existe prazer e a honra de conviver por longo tempo, tendo
uma grande quantidade de devedoresainda não loca- sido portanto testemunha da luta que esses dois bra-
lizados; o banco perdeu prazos para recurso em vári - vos nilopolitanos travaram para manter vivo o ideal de
as ações ativas e passivas; e os valores são ampla- servir à sociedade como verdadeiros guardiães da
mente questionados pelos devedores", apontam os democracia.
consultores. O banco era presidido até julho do ano O jornal A Voz dos Municípios, que começou a
passado pelo economista Afonso Celso Pantoja, liga- funcionar numa sede provisória da Avenida Mirande-
do à governadora. Ele está hoje no Sebrae, cujo con- la, tornando"se mais tarde o jornal A Voz dos Municí-
selho administrativo é presidido no Maranhão por Jor- pios Fluminenses, foi fundado no dia 2 de agosto de
ge Murad. Pantoja assumiu a presidência do BEM, em 1953 pelo velho Hungria, como era conhecido Gonça-
1990, quando o governador era o atual senador João lo, um entusiasta .pernambucano que deu à cidade
Alberto (PMDB-MA). "Chegaram a maquiar o balanço que o acolheu de braços abertos uma espécie de tri-
do BEM antes da federalização", critica o presidente buna livre, por intermédio da qual osnilopolitanos
do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Enock Be- passaram a ter espaço democrático para difundir
zerra, que teve acesso ao relatório. A oposição tenta seus anseios e defender seus direitos.
desde o ano passado instalar uma Comissão Parla- Infelizmente, para tristeza de toda a comunida-
mentar de Inquérito (CPI) na Assembléia Legislativa, de de Nilópolis e da Baixada Fluminense, o velho
mas a maioria da bancada de 42 deputados é contro- Gonçalo Hungria teve que se calar para sempre, por
lada pela governadora. A oposição. só conta com seis força da vontade de Deus, que o levou para o seu con-
parlamentares dispostos a compr9-r a briga e abrira vívio em 13 de maio de 1910. Mas seu filho Orlando
caixa preta do BEM. "O governo féderalinjetou R$333 Hungria soube manter viva a chama da democracia,
milhões para o saneamento do banco e está tudo po- assumindo o jornal herdado de seu pai, que passou a
drt;l", critica o deputado estadual Aderson Lago dirigir pelos 29 anos seguintes, da. diagramação até a
(PSDB). distribuição, só paralldo em 23 de abril de 1994,
* Fonte: Jornal Pequeno, 3-4-02 quando veio a falecer, vítima que foi de um enfarto ful

minante.
O jornal A Voz dos Municípios Fluminenses,

hoje órgão oficial do Executivo, do Legislativo e do Ju
diciário, em Nilópolis, manteve-se fiel aos seus princí
pios nas mãos de JorgeNei Hungria, filho de Orlando
e neto de Gonçalo, que abdicou de sua carreira de en
genheiro civil para seguir os passos do avô e do pai,
tocando o projeto jornalístico com talento e muita
competência.

O jornal A Voz dos Municípios Fluminenses, por
onde passaram profissionais do mais alto conceito,
não só se manteve fiel à postura de um periódico
compromissado apenas com a verdade, nada mais
do que a verdade, como também ousou na sua refor
mulação gráfica, acompanhando as mudanças tecno
lógicas, passando da impressão topográfica ao siste
ma off-sef, chegando hoje em cores às bancas de
toda a Baixada Fluminense.

Quero neste momento prestar minhas homena
gens à famma de Gonçalo e Orlando Hungria, nas
pessoas do próprio Jorge Néi, de sua mãe Afra Made
ira Hungria, de sua esposa Wanilda Gonzáles Cardo
so Hungria e dos filhos Thiago e Leandro, que estão
dando prosseguimento ao ideal de luta em defesa de
justiça social e dignidade para todos os filhos de Niló
polis e da Baixada Fluminense.

Muito obrigado.
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O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o se- - e ainda a iniciativa privada e a sociedade civil orga-
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- nizada.
dos, a nova Superintendência de Desenvolvimento do Minas Gerais possui 165 Municípios do norte do
Nordeste - SUDENE é mais que uma promessa de Estado e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri incluí-
campanha que vem a ser cumprida pelo Presidente dos na área de abrangência da SUDENE. Somado a
Lula. Representa o compromisso firme do Governo todos os Estados do Nordeste, isto representa no to-
Federal em reassumir o seu papel de planejador do talo maior hiato entre população e produção no País:
desenvolvimento econômico e social de uma das re- são 28% da população que geram menos de 14% do
giões mais carentes do País. PIB brasileiro.

Quando foi criada, em 1959, a SUDENE signifi- Portanto, o ressurgimento da SUDENE irá con-
cou a primeira demonstração clara do Governo brasi- tribuir intensamente para que essa região seja incluí-
leiro de apoio ao Nordeste. Idealizada pelo economis- da no modelo do novo país que está surgindo. Além
ta Celso Furtado, já no final do Governo Juscelino Ku- de catalisar empreendimentos produtivos, o novo ór-
bitschek, a SUDENE e a SUDAM, no norte do País, gão vai atuar também em parcerias que deverão as-
impulsionaram o crescimento de duas regiões até en- segurar investimentos em produção regional, in-
tão esquecidas e cujos potenciais eram praticamente fra-estrutura, recursos hídricos, saúde e educação.
desconhecidos. Nesta oportunidade, quero parabenizar o Minis-

Mas a SUDENE, que sobreviveu ao golpe militar tro da Integração Nacional, que nos últimos meses
de 1964 e que perdurou durante todo o período da di- produziu sem fazer alarde a concepção da nova
tadura, possuía características muito rígidas, ligadas SUDENE, plenamente exeqüível e realística. Da mes-
aos grupos dominantes e muito pouco identificadas ma forma, queremos saudar a competente Tânia Ba-
com as camadas populares. Tão logo surgiu, a cellar, Secretária de Políticas de Desenvolvimento
SUDENE herdou um perfil concentrador de renda e Regional, que atua como braço direito do Ministro
poderes, ficando atada a influências da oligarquia re- nesta empreitada de grande responsabilidade. E tam-
gional e bastante vulnerável à corrupção. bém o Presidente Lula, por manter o compromisso

Já no período da abertura política no Brasil com as suas palavras e a sua história em favor de um
eram gritantes os casos de improbidade, desvios de Brasil melhor para todos.
recursos públicos e tráfico de influência que interferi- Por último, Sr. Presidente, solicito a divulgação
am nos objetivos primários da SUDENE e também da do meu discurso nos órgãos de comunicação da
SUDAM. A maior organização da sociedade e a signi- Casa e no programa A Voz do Brasil.
ficativa participação da imprensa tornaram cada vez Era o que tinha a dizer.
mais evidentes e imorais as práticas corruptas no âm- Muito obrigado.
bito das Superintendências de Desenvolvimento Re- O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do
gionais. orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-

Os inúmeros processos de desvios e desman- nho prestar minha homenagem a São Bernardo do
dos, de corrupção e favorecimento particular resulta- Campo, onde vivo, onde trabalhei e onde nasceram
ram na extinção da SUDENE e em sua transformação meus filhos, cidade que acolheu a mim e a tantos ou-
em uma inoperante Agência de Desenvolvimento do tros imigrantes e que no dia 20 de agosto completará
Nordeste. O Governo FHC, na época, ao invés de cor- 450 anos.
tar o mal pela raiz, preferiu empurrar toda a sujeira Faço minhas as palavras do grande historiador
para debaixo do tapete e fechar a sala. da nossa região, o jornalista do Diário do Grande ABC

Agora o Presidente Lula restabelece o papel Ademir Médici, que também conta a história de São
histórico da SUDENE, com coragem e determinação, Bernardo, sua relação com o ABC e com a cidade de
em outros parâmetros e com propósitos políticos defi- São Paulo.
nidos. A nova SUDENE não será operacional, um ór- Aproveito para enviar um abraço à minha família
gão executor como no passado, mas indutor, planeja- no Rio Grande do Norte. Hoje perdi minha querida tia
dor, coordenador de ações específicas e mais abran- Sebastiana, na cidade de Macaíba. A toda família que
gentes do ponto de vista social. Ao invés de querer fa- lá que se encontra, meu fraternal abraço. Amanhã es-
zer milagres, a nova SUDENE precisa ser parceira na tarei dirigindo-me a Macaíba e à querida Acari, cidade
construção do desenvolvimento, envolvendo todos os onde nasci e fui criado. Fui para São Paulo fugindo da
níveis de poder público -federal, estadual e municipal seca, mas trazendo muita saudade do meu povo. Lá,

--------~-------
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no próximo dia 15, vou comemorar a grande festa da
padroeira Nossa Senhora da Guia; com certeza a co
lega Deputada Fátima Bezerra estará lá, comemoran
do conosco.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
de falar um pouco sobre a.cidade de São Bernardo,
sobre os meus vínculos afetivos, profissionais, famili
ares e políticos com essa cidade que tão carinhosa
mente me acolheu, amim e a tantos e tantas que para
lá foram em busca de trabalho, paz efelicidade.

Essa cidade fará450 anos nopróximo dia 20 de
agosto, daqui a poucos dias. Há 10 dias, participando
de uma minimaratona pelas ruas da cidade - sim, cor
ri os 21 quilômetros! -, fiz questão de percorrer o últi
mo quilômetro empunhando a bandeira da cidade,
com muito orgulho e grande honra. E gostaria de dei
xar registrada aqui a minha história de vida, ligada a
São Bernardo.

Obrigado, São Bernardo! Obrigado, cidade que
me acolheu nos anos 70. Fui morar em Vila Rosa,
onde me instalei com minha família assim que che
guei, apoiado por uma família adventista. Depois mu
dei~me .• para a também muito amada Diadema. Lá
participei da .luta pelo desenvolyimento da cidade,
ajud~ndoa eleger oprimeiroPrefeito do PT, e outros
Prefeitos.Depoisvoltei para São Bernardo, para mo
rarem Rl-ldge Ramos.. E agora, com grande alegria,
morodefinitivamentee~BtietaNeves, onde participo
da Ptiróquia São José Operário, inclusive como mem
bro do Grupo de Liturgia.

Em São Bernardo nasceram todos os meus fi
Ihos.. Ourante25 aros fui funcionário da Merce
déS-Bénznaquela cidade. Tornei-me sócio do Sindi
catodos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema
em 1977. Fui presidente-fundador do Sindicato dos
Metalúrgi~osdo ABe, com sede em São Bernardo.
Fizop~imeirograu na Esc?la do Sindicato e no Colé
gio~anttilnês,também em São Bernardo. Fiz curso
profissio~aHzante,ern 1~79,. e as provas do Telecurso
2° grallem São Bernardo. E. agora,>em 2003, estou
concl~indo o curso de Direito na UNIBAN, em São
Bernardo.

Homenageio a São Bernardo do Presidente
Lula, dos imigrantes - italianos, árabes, portugueses,
esp~nhóis, japoneses - e dos migrantes do interior do
Estado, nordestinos como eu, mineiros, sulistas etc.,
pessoas9ue trouxeram e ali encontraram dignidade.
Homenageio a SãoBernardo do comércio, das indús
trias~~rnóveis,quedeVem ser reestimuladas, da in
dústri'!laytomobHística, da bela e amada Represa Bil
Iings.Nosso desafio é fazer a cidade voltar a ser refe
rência nacional e internacional.

Independentemente de onde eu estiver e do que
estiver fazendo, como Deputado Federal ou como
Prefeito, São Bernardo terá sempre a minha gratidão.
Por isso, tudo farei para que a nossa seja a melhor ci
dade para todos os seus filhos e para todos aqueles
que por lá passarem.

Parabéns e obrigado, querida terra!
Gostaria ainda de deixar registrada a bela crôni

ca escrita pelo jornalista Ademir Médici, cujo trabalho
de preservação dá memória do ABC ultrapassa nos
sas fronteíras. Esse artigo foi publicado no jornal Co
munidade, o jornal do meu mandato. O número deste
mês homenageia a cidade de São Bernardo, e na pri
meira página há o texto do a.migo e jornalista Ademir
Médici. O texto é este:

'}\ Vila criada há 450 anos. E a cidade
que se fez solidária...

São Bernardo celebra 450 anos da ofi
cialização da Vila de Santo André da Borda
do Campo, fl'1to ocorrido em 8 de abril de
1553. Escolhe-se o 20 de agosto, dia do
santo Bernardo, para a comemoração. A
Vila de Ramalho, Tibiriçá, Bartíra e seu
povo, que recebeu os jesuítas, tem vida cur
ta. Chega ao fim em 1560, quando sua gen
te mudlJ para outra vila nascente, a São Pa
ulo de Piratininga. Já pulsam na Borda do
Campo as contradições. índios hostis ata
cam os estabelecidos. Estes, em recuo, re
forçam a São Pl'1ulo que nasce.

O espaço da São Bernardo de hoje
passa a ser, mertJmente, ponto de passa
gem entre os que iam e vinham. Deixa de
existir vida coletiva por aqui. Sobrevivem sí·
tios esparsos e élfastados.

A nova São Bernardo vai nascer no
início do século 18, com os beneditinos de
São Paulo, que formam as fazendas Juruba
tuba e São Bernardo. São os monges da or
dem de São Bento que trazem o nome São
Bernardo em 1717. Uma nova população se
forma, com religiosos e seus escravos, ne
gros e índios.

Século 19, 1812. É criada a Freguesia
de São Bernardo, umae$pécie de distrito de
São Paulo, capital. A Freguesia abrange o
espaço todo do atual Grande ABC. Somos
uma povoação· rural. O velho Caminho do
Padre Anchieta chama-se Estrada do Ver
gueiro. Perto dáqui, em 1867,0 vale do Ta-



Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para regis
trar o aniversário de 45 anos de emancipação política
e administrativa do Município de Barra do Mendes, no
Estado da Bahia.

A independência municipal ocorreu em 14 de
agosto de 1958. Com território desmembrado de Bro
tas de Macaúbas, está localizado a 629 quilômetros
da Capital do Estado, na microrregião de Irecê, e tem
seus limites estabelecidos com as cidades de Barro
Alto, Ipupiara, Souto Soares, Brotas de Macaúbas,
Ibipeba e Seabra.

De clima semi-árido e temperatura média na
casa de 22 ,2°C, sua vegetação é composta de caatin
ga e floresta estacionaI, caatinga arbórea densa, sem
palmeiras, e do relevo de serras da borda ocidental do
Planalto da Diamantina, Chapada de Irecê.

Sua população, em maioria constituída por jovens
entre Oe 19 anos, apesar de muito nova, mantém vivos
o espírito de luta e a garra dos antepassados.

A economia municipal está baseada na agrope
cuária, destacando-se o cultivo de cana-de-açúcar,
mandioca, milho e abacate. Na pecuária, destaca-se
a criação de bovinos, caprinos, suínos e ovinos. O
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manduateí recebe a estrada de ferro São acesso a Barra do Mendes se dá pela BA-433, por Ibi-
Paulo Railway, entre Santos e Jundiaí. peba e Irecê.

Os escravos conquistam a liberdade Quero, Sr. Presidente, ao encerrar esta home-
oficial no fim do século. O Império estimula nagem, congratular-me com toda a população barra-
a imigração. Chegam os italianos e demais mendense e em especialcom os Vereadores Jurandir
povos pobres da Europa, que colonizam as Fernandes de Moraes e Adolfo Bispo dos Santos,
fazendas Jurubatuba e São Bernardo, que o chamados carinhosamente de Jura e Beleu, respecti-
Império comprou dos beneditinos. A Fregue- vamente.
sia é elevada a município em 1889, num Esses cidadãos honrados, responsáveis e dedi-
movimento social que envolve os antigos do cados representam as virtudes da população de Bar-
lugar e os imigrantes. Um deles, José Dal ra do Mendes, que batalha diuturnamente por um Mu-
Zotto, toma posse, em 1890, como o primei- nicípio melhor, desenvolvido, seguro, educado e, aci-
ro prefeito. ma de tudo, que ofereça qualidade de vida, com sane-

Novo século. O rural abre espaço ao amento e infra-estrutura, emprego e renda, para o
setor industrial. Novos povos continuam a atendimento devido e merecido a população jovem e
chegar. A migração interna se intensifica empreendedora.
com os moradores do interior, de Minas, do Parabéns, Barra do Mendes. QueNosso Senhor
Paraná, do Nordeste, do Brasil inteiro. A Re- Jesus Cristo continue derramando suas bênçãos so-
presa Billings, a via Anchieta, as fábricas, os bre todos nós, para que possamos juntos, com forças
movimentos sociais. São Bernardo perde renovadas, a cada dia buscar as obras e melhorias de
pedaços territoriais e nasce o Grande ABC, que Barra do Mendes ainda precisa.
com suas sete cidades independentes. Sr. Presidente, ocupo esta tribuna também para

Um novo milênio. A cidade busca no- registrar nos Anais desta honrosa Casa o aniversário
vos caminhos. Há esperança". de 45 anos de emancipação política e administrativa

do Município de Tanquinho, no Estado da Bahia.
Quero neste momento de alegria e festa home

nagear com muito carinho e respeito toda a popula
ção tanquinhense, na pessoa do Sr. Moacir Brandão
Pinto, Prefeito Municipal, e do ex-Prefeito Jorge Fla
marion R. de Souza, que representam o espírito em
preendedor, hospitaleiro, responsável e dedicado de
toda a comunidade, e o Poder Legislativo, que tem
contribuído para o desenvolvimento e o crescimento
da cidade, através dos Vereadores Dourival Sedraz
Carvalho, Edineusa Costa Viana, Josenilda Paim Pe
reira, Guilhermino Osmário Lima da Silva, Jaciara dos
Santos P,)reira, Lucrécia Maria Paim Pereira, Maricé
lia Ramos de Souza, Milton Cordeiro de Oliveira e Pa
ulo Roberto Pedreira Falcão. Enfim, cumprimentar,
parabenizar e pedir a Deus que continue ajudando
essa comunidade, constituída de homens sérios e
trabalhadores.

O território integrante do Município de Feira de
Santa tornou-se ponto de pouso para os tropeiros que
penetravam nos sertões em busca de riqueza e fa
zendo trOGas de mercadorias. No local chamado Tan
que do Gonzaga, formou-se o povoado com o nome
de Tanquinho. Mais tarde, construiu-se a capela de
Santo Antônio, onde as famílias se reuniam para as
sistir a missas e ofícios. O topônimo, segundo a lenda,
originou-se da existência de pequenos tanques e
aguadas.
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Conforme registro da JUCEB, possui 15 indús- Por fim, nas terras de Pitanga, pertencentes aos
trias, tem 88 estabelecimentos comerciais e ocupa o jesuítas, terceiros construíram uma capela e um en-
1260 lugar na posição geral do Estado da Bahia e a genho, que foi destruído pelos holandeses em 1641.
238a posição entre os Municípios baianos. No setor Em 1643, os jesuítas obrigaram-se inclusive o paga-
de bens minerais é produtor de granito. mento das dívidas dos ex-proprietários. Em 1760, os

Com o objetivo de alcançar cada vez mais de- jesuítas foram expulsos do Brasil, e suas terras, leilo-
senvolvimento para o Município e inserida no coração adas e arrematadaspelo Coronel Jerônimo Queiroz.
de cada cidadão tanquinhense, a cidade tem cresci- Nas terras do CoronelJerônimo Queiroz, f1ores-
do, proporcionando melhor qualidade de vida e possi- ceu o lugarejo próximo ao Rio São Paulo, que passou
bilitando novas conquistas. a chamar-se Nossa Senhora das Candeias, nome da

Parabéns, Tanquinhol padroeira da pequena capela existente no local. Em
1881, segundo relato de José A. do Amaral, a capela

Outro assunto, Sr. Presidente. "Ainda hoje vou-me era pobre, as cerimônias religiosas celebradas na sa-
embora pra Candeias. Ainda hoje, meu amor, eu vou cristia e a maioria das casas do povoado era coberta
voltar." Esses versos de Edu Lobo traduzem o amor por por palhas.
Candeias e o carinho que sentimos do nosso querido
Município, no Estado da Bahia, que completa 45 anos Com a vitalidade da lavoura açucareira, aumen-

tava o número de engenhos e de lugarejos próximo
de emancipação política e administrativa. aos meSmOs. A. introdução da máquina a vapor fez

A origem da cidade remonta a meados do sécu- surgír afigura dausina, que transformou a realidade,
lo XVI, a partír das terras denominadas de Matoim - sendo a decadência do engenho fundamental para a
sesmaria importante naquele período, pela existência transformação do pequ~no lugarejo em vila com im-
dos engenhos de Caboto e Freguesia -, das terras portância econômica regional. Os senhores de enge-
do engenho Pitanga e da freguesia de Nossa Senho- nho, num primeiro momento, tran~formaram-se em
ra de Encarnação do Passé. Esses lugares foram meros fornecedores da caná-de-açúcare, posterior-
marcos relevantes no denominado ciclo da mente, venderam ou abandonaram suas proprieda-
cana-de-açúcar, etapa de fundamental importância des, casas-grandes, capelas, etc. e foram morar na ci-
na formação daBahfa, em especial do recôncavo, de- dade, fato ocorrido com o engenho Freguesia.
terminantena .formação étnica e cultural da popula- Sr. Presidente, enquanto isso, na Vila de Nossa
ção local, bem como de suas características socioe- Senhoradas Candeias, floresceram a Usina Pitanga,
conômicas. tendo como proprietári<:> Antônio Costa Silva, pai do

O engenho Freguesia consta em quase todos os Coronel Horácio Pinto. Assim, no início do século XX,
mapas que relatam o florescimento da economia açu- com o objetivo.principal.de escoar a produção das
careira no recôncavo, fUncionando durante todo o pe- Usinas São Paulo e Pitanga, foi construída a linha fer-
ríodo colonial, sendo inclusive considerado como roviária ligandoa vila à Capital.
exemplo na década de 60. Próximo ao engenho, de- No final do século XVII, uma criança cega se te-
senvolveu-se o lugarejo chamado de Caboto, cujas ria banhado nas águas da fonte próxima à colina onde
atividades principais eram transporte do açúcar para está situada a Igreja de NossaSenhora das Candeias
a capital, pequeno comércio e pesca. e voltado a enxergar. 1partir daí, o arraial de Nossa

Afreguesia de Nossa Senhora da Encarnação Senhora dasCand~iasp~$soU a ser visitado por ro-
do Passé é citada em documentos de 1759, a qual meiros - como ficaramconl1ecidos os visitantes - vin-
possuía 298 ''fogos'' e 2.497 "almas". O povoado de dos de todo o recôl'lcavo. 95 romeiroschegavam de
Passé, .a exemplo de Caboto, vivia basicamente da saveiros e canoas através doHio São Paulo para par-
pesca, do transporte da cana-de-açúcar para a Capi- ticipar dos fest~josemrom~nagemà santa, realiza-

dos no dia 2de fever€Hro. Esse ritual se repetia ano
tal e do comércio capital-lugarejo. A igreja matriz de após ano, com as visitas dos romeiros multiplican-
Nossa Senhora da Encarnação do Passé constitui-se do-se e a vila modificando-se totalmente sob a in-
em importante peça arquitetônica, pois é talvez a mai- fluência dos fervorosos visitantes.
or e mais antiga igreja baiana, com uma geleria dupla O comércioflores~eu com a venda. de refeições,
aberta para0 exterior. A igreja destaca-se, ainda, por lembranças religiOsaS e fogos. Os habitantes comer-
representar o elo de transição entre as capelas rurais cializavam até amostra~ do •solo da cidade (barro),
dos doisprimeiros séculos e as igrejas do final do sé- que eram conhecidasG~mo "arrilique"e que osromei-
culo XVII. ros acreditavam que, após a benção na Igreja de Nos-
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sa Senhora das Candeias, adquiria efeitos curativos. bedoria têm contribuído para nossa querida Candeias
Eram comercializadas garrafas de água da fonte dos e seu povo amado.
milagres, que os romeiros disputavam avidamente Parabéns, Candeias! Parabéns, candeienses!
para levar como lembrança. De forma definitiva, a 10- Que Deus e Nossa Senhora das Candeias continuem
calidade consolidou-se então como centro importante cobrindo-nos de bênçãos e entendimento, para que
no recôncavo. possamos alcançar nossas súplicas em prol de toda a

Entretanto, a maior mudança ocorreu a partir de comunidade.
junho de 1941. Com a descoberta de petróleo no Mu- Sr. Presidente, também quero nesta tribuna ho-
nicípio, nas propriedades dos fazendeiros locais, o ar- menagear e registrar nos Anais desta Casa o aniver-
raial foi modificado completamente. A vila foi então in- sário de 75 anos, completados hoje, do Município de
vadida por "legiões de trabalhadores, qualificados ou Riachão do Jacuípe, no Estado da Bahia.
não, de toda a parte", os bois puxavam sondas, e, en- Por volta do século XVII, a história relata que al-
fim, nasceu a cidade. guns bandeirantes penetraram no sertão para captu-

Sr. Presidente, o petróleo, além de mudar a pai- rar escravos fugitivos e índios, bem como para procu-
sagem e os costumes do local, aprofundou ainda rar minérios e pedras preciosas, fixando-se em ses-
mais a inserção da vila de Nossa Senhora das Can- marias e iniciando assim os primeiros núcleos na re-
deias no contexto socioeconômico do recôncavo, gião, a exemplo das terras do Conde da Ponte que ti-
transformando a futura cidade em pólo econômico da nham seu limite no Rio Jacuípe, originando o nome
região. Por outro lado, além de trazer desenvolvimen- do Município.
to econômico, trouxe alterações que modificaram po- Com o passar do tempo, às margens do Rio Ja-
lítica e socialmente a cidade. Os sindicatos de traba- cuípe, na aglomeração que ali se formou, foi construí-
Ihadores de petróleo (SINDIPETRO E STIEP) monta- da uma capela em homenagem à Nossa Senhora da
ram sede em Candeias e alugaram um local para pa- Conceição do Jacuípe. Algum tempo depois, por vol-
lestras, reuniões e filmes, denominado Círculo Ope- ta de 1847, foi elevada à categoria de freguesia pro-
rário, palco de vigorosas manifestações políticas no vincial, passando à vila em 1878.
final dos anos 50, que perdurou até 1964. Ainda na categoria de Vila de Riachão, contan-

As mudanças estruturais provocadas pela exis- do com a garra e a determinação de sua gente, alcan-
tência do petróleo, tanto em termos econômicos, com çou sua autonomia político-administrativa, com eleva-
suas compras e massa salarial, quanto na própria for- ção à categoria de cidade pela Lei Estadual n° 2.140,
mação de uma classe média, criaram o caldo neces- de 14 de agosto de 1928, desligando-se de Jacobina,
sário para a movimentação em torno da emancipação Município ao qual pertencia.
da cidade. Isso foi conseguido em 1958, quando foi A população jacuipense vive basicamente da
criado o Município de Candeias. criação de bovinos, ovinos e caprinos, com predomi-

Na década de 60, foi inaugurada a energia elé- nância na zona rural. Possui comércio ativo e indústri-
trica no Município, coincidindo também com a funda- as de cerâmicas, alumínio, confecções, velas, refrige-
ção do Colégio Nossa Senhora das Candeias, primei- rantes, plásticos, móveis, esquadrias, etc., que contri-
ra instituição de ensino ginasial da cidade. Este foi fru- buem gerando empregos e o aumento da renda de
to da atuação conjunta de trabalhadores da sua população.
PETROBRAS, organizados pelo SINDIPETRO, e do O jacuipense é hospitaleiro, festivo e trabalha-
Prof. Milton dos Santos Mattos. Em 1965, a Profa. Da- dor, cidadão que honra suas origens, envolvido no
liIa Baptista do Santos fundou o Educandário Santa crescimento e no desenvolvimento do Município.
Lúcia. Juntas, essas instituições foram responsáveis O atual Prefeito Municipal, Sr. Valfredo Carneiro
pela formação de milhares de jovens candeienses até de Matos, o Valfredão, tem-se empenhado na trans-
o final da década de 70. formação da cidade, elevando-a com o auxílio do Po-

Sr. Presidente, neste dia festivo, quero cumpri- der Legislativo, representado pelo Presidente da Câ-
mentar cada um dos candeienses, que colaboram e mara, Sr. Antônio Marcos, o Marquinhos, num dos
trabalham para o desenvolvimento dessa futura gran- Municípios de maior desenvolvimento da região.
de metrópole do Recôncavo Baiano. Entre esses tra- Quero ao encerrar parabenizar toda a população,
balhadores honestos e dedicados, destaco os Verea- que, de forma atuante e participativa, tem contribuído
dores Sargento Francisco Si/va Conceição e Antônio para a melhoria da cidade, o Prefeito Valfredão e sua
Coutinho de Freitas, que com responsabilidade e sa- equipe, que não descansam, trabalham com honesti-
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dade eresponsabilidade para oprogresso e a melhoria
da qualidade de vida da população, o Poder Legislativo
e o Judiciário, que desenvolvem suas missões com al
truísmo e dedicação. Enfim, parabenizar a todos que,
de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento
e o crescimento de Riachão do Jacuípe.

Finalizando, Sr. Presidente, registro com grande
alegria a inauguração do Centro de Educação Com
plementar Dom .Silvério Albuquerque, de Feira .de
Santana, no Estado da Bahia, realizada no último sá
bado, a qual tive a oportunidade. e o privilégio de
acompanhar, ao lado do Prefeito Municipal, José Ro
naldo de Carvalho; do Governador do Estado, Dr. Pa
ulo Souto; do Vice-Governador, Eraldo Tinoco, e do
Secretário de Infra-Estrutura; da Secretária de Edu
cação do Estado, Profa. AnaciBispo Paim; dos Depu
tados.Estaduais Eliana Boaventura, Tarcízio Pimenta
e ~~mbertoCedraz; d? Deputado Federal Reginaldo
Ger~an(); de Secretários Mfjnicip(lis e. Vereadores;
da Presidented~Fundaçã() Vitae, Regina Weimberg;
da \jice-Prl?sidente (ja Fund~çã()~oséCarvalho, GiI
cirla Lago(je Carvalho; de PéricIes Marques, um dos
diretores da Fundação Senh()r dos Passos; do Arce
bispo defeíra, .Do~ Itamar Vian; e do homenageado,
Dorl1 Silvério Albuquerque, Bispo Emérito de Feira de
Santana.

O Prefeito José Ronaldo de Carvalho entregou
à c0rTlunidad~ das Bataúnas o mais novo e importan
te el11pre~ndimento na área da. educação..0 Centro
de Educação Complementar Dom Silvério Albuquer
qu~yai~tel1der este ano a300crianças e adolescen
tes de e~~olaspúblicas municipais que têm dificulda
desde aprendizagem. Emocionado, o Prefeito disse
que OCEC é o fruto daunião de várias pessoas em
prolde uma causamuitojusta ~ que estava sendo en
tregfje, elTl prazo recorde, apoucode mais de um ano
do lançam~ntodapedrafundamentaL

A. 9braéfruto da união de três instituições. A
Fundaçã?Jo~é Carv~lhodooumais deH$ 600 mil, a
Pref~iturainvestiu ·m~is·de. R$ 4()0 mil, enquanto a
FundaçãoSenhor dos Passos. doou.um terreno de
mais de 12 mUmetros quadrados, avaliado em R$
150rriLOutraparceriaf?i coma Fundação Vitae. Os
parc7iros,dir7tores de todas as instituições, além do
homena~eado, o Arcepispo~mérito de Feira de San
tana, Dom Silvério AI~uquerqué, prestigiaram a inau
guração do novo centro.

Em seu discurso, •o Governador Paulo Souto
dest~cou~ue.o C13ntro deEducação Complementar
já nasce como uma obra abençoada por Deus: "As
aÇões na área de educação são fundamentais para o
futuro. Não se vai diminuir a exclusão social se não for

através dos investimentos continuados nesta área. E
o governo de Feira está investindo na formação dos
novos ddadãos. Este é o nosso maior desafio".

José Ronaldo agradeceu ao Governador por
mais Uma vez estar presente em Feira de Santana e
aos parceiros pela contribuição para a construção do
Centro: "Sem os senhores não teríamos conseguido
erguer uma obra de tamanha importância. Tenham
certeza de que estão me ajudando a realizar um so
nho antigo'Io

José Ronaldo destacou a grandeza do empre
sário José Carvalho, que, "humilde por natureza, ge
neroso por virtude, não tem ape{Jo à riqueza material
e vive para distribuí-Ia com os mais humildes. Este ho
mem investe em obras sociais, ajudando a formar mi
lhões de crianças em várias cidades da Bahia e até
fora do Estado".

O Prefeito também destacou a parceria com a
Fundação Senhor dos Passos, "esta instituição inte
grada por homens e mulheres dedicados à Feira de
Santana, com quem tenho o prazer de conviver e tra
balhar". Por fim, o Prefeito reverenciou Dom Silvério
Albuquerque, destacando que a homenagem que lhe
foi prestada á mais do que justa, considerando seu
trabalho social por Feira de Santana.

O empresário José Carvalho disse que a funda
ção que leva seu nome já ergueu 14 escolas na Ba
hia' "mas esta é especial, porque· foi construída com
um propósito relevante e ao lado de um amigo de toda
uma vida. E a amizade é algo que dá satisfação â nos
sa vida': ressaltou.

Péricles Marques, um dos diretores da Funda
ção Senhor dos Passos, lembrou que o Centro de
Educação é "fruto da partilha e do objetivo de alguns
homens, movidospelo espírito cristão e solidário que
só pode engrandecer Feira de Santana 'lo

Dom Si/vário Albuquerque agradeceu a home
nagem e pediu à comunidade que zele pelo empreen
dimento. "E um presente inigualável para os filhos
deste lugar", disse. O Arcebispo de Feira, Dom Itamar
Vian, abençoou o Centro, "o lugar onde se estuda,
aprende e onde é difundida a verdade".

Sr. Presidente, sem dúvidas, é de empreendi
mentos c\esse tipo que o País precisa. A educação é a
única válvula de escape para o desenvolvimento, o
crescimento, a geraçãode empregos e renda, e insti
tuições como a Fundação José Carvalho precisam
ser reverenciadas e copiadas nessas atitudes de pro
porcionar, principalmente aos mais pobres, a oportu
nidade dos estúdos.
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o CEC atenderá na primeira turma 300 crianças
e adolescentes da rede municipal escolhidas entre as
matriculados nas Escolas Antônio Elói da Costa e Fi
ladélfia, que ficam no Bairro das Baraúnas e Elisabeth
Johnson, do Jardim Cruzeiro.

As aulas acontecerão no turno oposto ao horá
rio escolar da criança, em duas turmas de 150alunos,
divididos em salas de 30. Enquanto a metade estiver
sendo orientada pelo professor em atividades de re
forço, a outra estará participando de atividades con
forme suas aptidões, como teatro, iniciativas esporti
vas, etc. Os estudantes terão pela manhã o café ser
vido às 7h50min, e às 11 h30min será servido o almo
ço. Os do turno vespertino receberão um lanche e te
rão o jantar servido no final do período. Um dos objeti
vos é interromper o ciclo das repetências e, ao mes
mo tempo, tirar das ruas as crianças expostas a todos
os tipos de violência.

Durante a inauguração, o Governador Paulo
Souto anunciou a realização de várias obras para Fei
ra de Santana nas áreas de infra-estrutura e educa
ç:ão e assinou as ordens de serviço e convênio duran
te a inauguração.

Uma das principais obras está orçada em R$ 22
milhões. Trata-se da construção da rede de distribui
ção que levará a Feira de Santana os benefícios do
gás natural canalizado. Os serviços já foram iniciados
pela Companhia de Gás da Bahia (BAHIAGÁS).

A rede de distribuição terá extensão de 75 quilô
metros e também vai beneficiar os Municípios de
Santo Amaro e Conceição do Jacuípe, além do Cen
tro Industrial do Subaé. "Ganha também a comunida
de, em especial as pessoas mais humildes, especial
mente os taxistas", destaca José Ronaldo.

Paulo Souto afirmou que a chegada do gás na
tural vai estimular a instalação de novas empresas no
eis e, conseqüentemente, a expansão do parque in
dustrial do Município.

Também foi assinado o convênio para recupera
ção e conservação do Aeroporto João Durval Carnei
ro. Na área de educação, o Governador autorizou a
implantação do ensino médio no Colégio Estadual
Professora Maria José de Lima Silveira, no distrito de
Maria Quitéria, e na Escola Municipal Colbert Martins
da Silva, no distrito de Jaguara. Também foi autoriza
da a licitação para a construção de uma escola com
10 salas de aula no bairro Feira IX.

Sr. Presidente, para finalizar, quero agradecer ao
Prefeito José Ronaldo de Carvalho o excelente traba
lho que vem realizando em Feira de Santana, com res
ponsabilidade, dedicação e honestidade. Só homens
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retos e probos conseguem realizar os seus sonhos. Só
homens como o Prefeito José Ronaldo conseguem a
união e a participação de instituições e comunidades,
como é o caso da união da Prefeitura com a Fundação
José Carvalho e a Fundação Vitae e de tantos convê
nios firmados com os Governos Federal e Estadual,
para implementação, implantação e construção de
obras que beneficiam toda a população.

A todos esses homens, cidadãos honrados, al
truístas, dedicados e responsáveis, quero, agradecer,
em nome da população feirense, municípes que te
nho a honra de representar nesta Casa, todas as rea
lizações até aqui alcançadas, que em muito melho
ram a qualidade de vida da população, proporcionan
do saúde, educação, segurança, emprego e renda e
dignidade.

A todos, parabéns!
Muito obrigado.

A SRA. THElMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, venho à tri
buna trazer ao conhecimento da Casa uma preocupa
ção que está atingindo todo o norte do Estado de
Mato Grosso, com graves conseqüências não só para
os mato-grossenses, mas para todos os brasileiros.

Na sexta-feira passada, percorri de carro mais
de 500 quilômetros da BR-163, rodovia em que se dá
o escoamento da grande produção do Estado. Mato
Grosso, um dos maiores produtores de grãos, encon
tra-se com o escoamento de sua safra ameaçado, se
medidas urgentes não forem tomadas. No dia 24 de
março o Ministro dos Transportes esteve no Estado e
prometeu que dentro de 10 dias essas estradas seri
am recup'9radas. Até hoje, Sr. Presidente, nenhuma
atitude foi tomada.

Trago ao conhecimento da Casa manifesto fruto
de uma audiência pública realizada na Assembléia
Legislativa de Mato Grosso, em que foi dado o prazo
de 15 dias para que as obras sejam reiniciadas, caso
contrário será realizado, com o nosso apoio, um "ca
minhonaço", com a vinda de mais de 300 caminhões
a Brasília, para mostrar a gravidade da situação.

Sr. Presidente, conto com sua solidariedade e
com o seu apoio, e espero que o Ministro dos Trans
portes e O Presidente Lula tomem medidas urgentes
em relação a essa situação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado
de Mato Grosso está vivendo um momento de extre
ma dificuldade, que poderá acarretar em sérias con
seqüências, repito, não apenas para os mato-gros
senses mas para todos os brasileiros. A safra do Esta
do considerado celeiro do Brasil, um dos maiores pro-
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dutores de grãos do País, corre o risco de apodrecer pela maior produção de grãos do País e uma popula-
nos armazéns por falta de condições para o escoa- ção que não pode ficar isolada num Estado continen-
mento. tal de mais de 900 mil quilômetros quadrados.

Se as obras de recuperação da BR-163 não fo- É por essa estrada, Sr. Presidente, que viajam
rem iniciadas imediatamente e concluídas antes do os doentes em busca de socorro médico e tratamento
início das chuvas, em setembro, o que restou da es- especializado na Capital. Durante o período de esco-
trada estará irremediavelmente destruído. amento da safra, o tráfego é de cerca de 8 mil veícu-

Sem condições de alcançar os mercados con- los, sendo que 70% são de carretas. E mais: 35% da
sumidores, estamos perdendo a safra e a safrinha, safra do Estado e 25% do rebanho bovino são produ-
que já está em fase de colheita. Além disso, centenas zidos no eixo da BR-163. A maior parcela de transpor-
de vidas são perdidas nos acidentes provocados pe- te de madeira também passa por lá. A estrada tem em
las péssimas condições da estrada. seu eixo de influência 39 Municípios, entre eles Sorri-

Como íá relatei, o Ministro dos Transportes, so, que é o maior Município agrícola do mundo, com
Anderson Adauto, na visita que fez ao Estado no dia 24 uma colheita de 1,615 milhão de toneladas de soía.
de março, após constatar in loco a situação caótica em A situação atingiu um nível insustentável, que
que se encontrava a principal via de escoamento da ameaça seriamente a sobrevivência de uma região
produção, prometeu que no prazo de um mês o Gover- que nos últimos anos não párade crescer.
no Federal estaria liberando recursos para o tapa-bu - Durante a audiência pública na Assembléia Le-
racos. Já se passaram quase 5 meses e Mato Grosso gislativa, foi proposto que os Parlamentares da ban-
não Qbteve sequer uma resposta sobre a previsão para cada federal de Mato Grosso nãO votassem nada no
o cumprimento do compromisso assumido pelo Minis- Congresso enquanto as máquinas não estivessem
tro. Enquanto isso, os produtores amargam prejuízos, restaurando a estrada. Também foi solicitado que o
os cl'iminhoneiros morrem nas estradas e o conse- Governo Federal decrete estado de emergência para
qüente desemprego já é considerado inevitável. liberação rápida de recursos. As previsões são de que

Esta semana, produtores rurais, empresários, protelando as soluçõesatingirernos o estado de cala-
Prefeitos e parlamentares iniciaram uma mobilização midade pública.
pela conservação BR-163, conhecida como a rodovia Em nome da bancada do PSDB de Mato Gros-
da produção. Durante audiência pública convocada so, peço especial atenção ao Presidente Lula, para
pela Assembléia Legislativa, foi, como eu disse, deci- que as promessas feitas por seu Governo sejam cum-
didoque num prazo de 15 dias, se as obras de recu- pridas. Consideramos que essa é a maneira correta e
peração não forem iniciadas, um comboio de 300 ca- a grande oportunidade de S.Exa. honrar o mandato
minhões iria interditar, ao mesmo tempo, o Eixo Mo- que recebeu do povo.
numental, em Brasília, e a BR-163, em Mato Grosso. Mato Grosso tem pressa e não pretende ficar de

Essa é uma medida extrema, que demonstra o braços cruzamos esperando uma solução.
desespero e a revolta contra a discriminação e o des- Muito obrigada.
caso com que o Estado de Mato Grosso, que tanto O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Sem revisão do
contribui com a produção de alimentos no Brasil, vem orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna registrar
sendo tratado. meu agradecimento à Câmara Municipal de São Lou-

Não estamos falando aqui da antiga reivindica- renço da Serra, pequena cidade da periferia de São
ção de concluir a estradaaté o Estado do Pará para Paulo, que me honrou com o título de Cidadão
facilitar as exportações. Esse é um sonho que ne- São-Lourenciano. Registro particular agradecimento
nhum dos Presidentes anteriores conseguiu realizar. ao Vereador Antônio Augusto Camargo, autor da pro-
EstamOS falando, Sr. Presidente, de operação posta.
tapa-buracos, recursos que são locados anualmente O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pronuncia o
para evitar que as chuvas interditem e destruam a es- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
trada. É obra que tem data marcada para ser feita, já putados, no dia 12 de agosto de 1798, há 205 anos, a
que ainda não foi inventada uma maneira de controlar cidade de Salvador amanheceu com manuscritos
a chuva ou negociar coma natureza. chamando o povo à revolta: "Animai-vos, povo bahi-

Esta manifestação não é apenas um grito de ense, é chegí1dâ a hora feliz da nossa liberdade, em
alerta 01.1 de protesto; é um ato de desespero que en- que todos seremos irmãos, em que todos seremos
volve milhares de· famílias, uma classe responsável iguais!"



OUTRAS OPINiÕES

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR.

Se eu estivesse lá
Milton Temer

Os dois fatos ocorreram em cadeia. E se interli
gam. O principal foi manchete de todos os jornais. A
aprovação da "reforma da Previdência". O comple
mentar, mas não menos importante, gerou nota ex
clusiva da coluna de Márcia Peltier, sábado. O jantar
do ministro Antonio Palocci com uma significativa par
te do PIB nacional, em casa de empresário paulista,
em São Paulo. Tudo a ver, principalmente pela infor
mação de que o ministro, até entre os que comemora
vam o fim dos "privilégios dos servidores", enfrentava
ressalvas à exagerada ortodoxia monetarista do go
verno.

Corte de cena no primeiro contraponto para ir
mos a outro, não menos significativo, com dois outros
episódios simbólicos. No primeiro cenário, a manifes
tação de dezenas de milhares de militantes contra a
referida "reforma", em Brasília. Valendo registrar que
tais manifestações, em suas edições de anos anterio
res, tinham o então presidente de honra do PT, Luiz
Inácio Lula da Silva, como pólo aglutinador. No outro
cenário, por via de conseqüência, fixamos imagem do
atual presidente do PT, José Genoíno, escapando
pela porta dos fundos de uma reunião em Alagoas,
por absoluta impossibilidade de defender seus novos
argumentos diante de militantes sindicais indignados
com os rumos da política econômica. Duro de engolir.
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Era a Revolta dos Alfaiates, também conhecida Juntemos o tudo acima citado, e vamos a uma
como Conjuração Baiana ou Revolta dos Búzios. Mais reflexão que se torna fundamental, nestes tempos de
importante que a Conspiração Mineira de Tiradentes, tribunais de ética em partidos ideológicos de esquer-
ocorrida nove anos antes, esse movimento envolveu da. Quem deveria ser réu, num processo que decidis-
muito mais gente e defendia claramente, além da in- se sobre quebra de fidelidade partidária, em função
dependência em relação a Portugal, a República e o das inesperadas opções que o Planalto vem definindo
fim da escravidão. por imposição do Ministério da Fazenda, através das

Duramente reprimido, o grito de liberdade do decisões do Banco Central? Os parlamentares, que
povo baiano gerou seus jovensmártires, enforcados e são atropelados com radicais mudanças de priorida-
com as cabeças cortadas por lutarem contra as injus- des políticas e doutrinárias em relação a posições
tiças: os soldados Lucas Dantas e Manoel Faustino e que antes eram de princípio? Certamente que não.
os alfaiates João de Deus e Luís Gonzaga, todos ne- Já é dado que, após a vitória na Previdência,
gros ou mestiços. vem aí uma reforma tributária limitada a acertos de

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade distribuição de tributos entre entes federativos, sem
para solicitar que seja inserido nos Anais da Casa o nenhuma indicação substantiva de introdução do
excelente artigo do ex-Deputado Milton Temer, publi- conceito de progressividade. Mais ainda; a depender
cado no Jornal do Brasil, com o curioso título Se eu do que foi prometido, em carta ao FMI, a Lei de Falên-
estivesse lá. cias será modificada no sentido exigido por essa

magnânima (pelo menos em relação ao salário de
seus executivos) instituição internacional. Os débitos
trabalhistas das massas falidas terão sua prioridade
atual transferida para os credores financeiros. E, por
fim - o que já não se ouve apenas em sussurros -, virá
a flexibilização das leis trabalhistas, com a liquidação
do que resta dos direitos hoje consolidados na Cons
tituição. Que partidos, além dos que compunham a
base de apoio ao mandarinato tucano-pefelista de
FHC, concordavam com isso até o ano passado?

Como nada virá sem a devida justificação técni
ca, pelo "inadiável" na defesa do interesse público,
fica posta a questão. Quem ofende a fidelidade parti
dária?

Não me parece uma questão tão simples como
pretendem as instâncias dirigentes dos vários parti
dos de esquerda. Elas não estão exigindo fidelidade
partidária de seus parlamentares. Estão exigindo fi
delidade ao Planalto, sem que, pelo menos, congres
sos extraordinários tenham feito os ajustes nos textos
teóricos, diante das guinadas ideológicas do governo.
Ora; se o governo se submete a propósitos e políticas
de seus recentes aliados de centro-direita, cuja con
cepção de aliança de poder se funda na troca de vo
tos por ocupação de cargos, não pode exigir apoio in
condicional de seus deputados. No caso específico
dos oito petistas que se abstiveram na votação da re
forma da Previdência, então, a coisa fica gritante. Não
afrontaram o partido. Não se somaram à oposição.
Mas não traíram seus compromissos de campanha,
consolidados principalmente na denúncia das tentati
vas do governo anterior de aprovar o que o atual go
verno aprovou. Diante desse quadro, não tenho dúvi
das. Se eu ressuscitasse num mandato em Brasília,
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as oito abstenções petistas do primeiro turno seriam, dovias do nosso Estado, como a BR-1 01, a BR-226, a
certamente, nove, no segundo. BR-304 e a BR-405.

Milton Temer, jornalista Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para a
O SR. VALDENOR GUEDES (PP-AP. Pronun- BR-304 estão previstos 13,5 quilômetros de implanta-

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. ção e pavimentação na ligação existente, além da edi-
Deputados, ocupo esta tribuna para fazer um registro ficação de dois viadutos. A obra está orçada em 17
espeCial e que, com certeza, merece a atenção de to- milhões de reais. Para nossa alegria, Deputado Ney
dos os colegas que estão ocupando o plenário desta Lopes, O diretor do DNIT informou que estão sendo
Casa pela vontade soberana do povo. empenhados 7milhões de reais e que o Governo já

Estamos vivendo um momento especial, com assumiu o compromisso de até o final do ano empe-
nosso Brasil conquistando medalhas em Santo 00- nhar mais 3 milhões de reais, fazendo um total de 10
mingo, nos Jogos Pan-Americanos - parece-me que milhões de reais, valor suficiente para concluir a obra
o númerojáchêga a 88. Queremos então completar doS viadutos e dos acessos necessários. Essa obra é
essa condecoração. Sim, porque as medalhas mar- importantíssima para a Grande Natal, é a porta de en-
cam os heróis; e, a meu ver, tão heróis quanto os nos- trada do Estado e tem grande impacto no que diz res-

.. peito ao turismo.
sos atletas sãbosselVidores públicos, pensionistas e Essa obra começ·ou em dezembro do ano 2000,
apbsentados brasileiros. Quero condecorá-los, por-

com previsão de conclusão em julho de 2002. Decor-
que ~érãoos responsáveis pela resolução do grande ridos 2 anos e 6 meses do início daobra, apenas 40%
problema db Risco Brasil. Essa é uma responsabilida- dos serviços foram executados. ·Em 2002, pouco se
de sem precedentes. Creio que todos nós, que esta- trabalhou, pois o Orçamento Geral da União contem-
mosin~estidosdo mandato parlamentar, precisamos piou o contrato com apenas 1,6 milhão de reais.
nos qurvar diante desses que quero nominar de he-
róisbrasilSirbS. Trata-se a BR-304, sem dúvida alguma, de uma

Os atletas treinam, incansavelmente, durante das mais importantes obras de rodovia federal em
execução nb Estado do Rio Grande do Norte. Sua

anos. Nossos heróis também trabalham anos a fio. E concluSão vai beneficiar diretamente o Centro Indus-
vejam Com?são distintos Ospódios! trial Avançado e fornecer segurança.econfbrto para

Parabéns, servidores·públicos, pensionistas e um número bem próximo dos 50 mil usuários por dia,
aposr~tados ... Infelizmente, .só não posso reser- que trafegam pela BR.
var-lrTs urna avenida com grande platéia, com suas Outra importante rodovia que terá suas obras
palll)l:'\s e Witos, porque somente no coração dos que retomadas é a BR-226, Nos próximos 15 dias está
têm sensibilidade ecoam esses clamores. sendo feito o empenho na ordem de 5 milhões de rea-

M~itoÓbrigad~. is pararetomar a obra da ponte Jucurutu - Triunfo, es-
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi- tl"atégica para o Rio Grande do Norte, porque liga

são daol"aclora.) - SI'. Pre$idente, Sras. e Srs. Deputa- duas importantes ..• rE3giões do Estado, o Seridó ao
dos, gostari(;l ~rJaz~r dois registros. Oeste, beneficiando também o Estado do Ceará.

Em. prilniairo lugar; façoaquí um registro das QUanto às obras da BR-405, que liga Mossoró a
açõesdon<>s~? GbYêrno Lula noque diz respeito à Apodi, o Governo Federal já rescindiu o contrato com
restauraçãoe po~servação de rodovias federais e es- a empresa que nãb çumpriu o cbntrato anterior e vai
tadu~i~. ErTlr~!lniãqcorpo diretordo Departamento habilitar nova empresa para dar continuidade e con-
Naciol)~lqelnfra-E:~trutyra deTransportes (DNIT), Sr. c1uir essa obra que se arrasta há mais de 20 anos por
AntQI).io M?ta,fuiipformadasobre a suplementação causada irresponsabilidade e incompetência de ou-
orçalJ1entári~d().Mi~istério dos Transportes destina- tros governos. A obra será fiscalizada pela Secretaria
da à~. r?dovia~dolii().~rande do. Norte. Dada as ne - de Infra-Estrutura do Governo do Estado. A expectati-
ces~idades~m~rg~nciai$, o Ministro Anderson Adau- va é dê que a obra seja retomada até o final do ano.
to,ernreU[1iãocomos ~ecretáriosde infra-estrutura Está previsto ainda para este ano o início da lici-
de tqdO~?~êstl:l~o$bré:\$ileir?s, definiu as obras prio- taçãopara a duplicação da BH-1 01 '< que ocorrerá
ritáril:lêpara.c~d(;lUnidade da Federação. num trecho de?4 quilômetros, que vai.da saída de

ParaoH!o~ré:\ndedo Norte estão sendo empe- Parnamirim até a divisa com a Paraíba.
nhada.~v~r~a~destinadas à restauração, conserva- Tenho certeza de que o Governo Lula não vai
ção e eliminação de pontos críticos de importantes ro- medir esforços para finalizar as obrasinacabadas que
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foram deixadas pelos governos anteriores. Essas no Grande Expediente de hoje, que foi cancelado de-
obras serão retomadas e estarei aqui vigilante para vido à sessão extraordinária que ora se realiza.
que os compromissos assumidos sejam de fato efeti- O Presidente João Paulo Cunha vem se reve-
vados. lando político de larga visão, na medida em que já fez

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em se- viagens à Argentina e ao Uruguai, alargando assim
gundo lugar, gostaria de dar conhecimento a esta as relações parlamentares no continente latino-ame-
Casa de que ontem participei, com integrantes da ricano, assunto da maior importância, que tenho
bancada federal do meu Estado, de reunião com re - acompanhado há muito tempo - sou Presidente do
presentantes de vários Prefeitos do Rio Grande do Parlamento Latino-Americano, formado por países da
Norte. América Latina e Caribe.

Os Prefeitos vieram em busca de apoio e solida- Sr. Presidente, venho a esta tribuna não somen-
riedade, pois travam uma luta para assegurar a apro- te prestar meu apoio, estímulo, incentivo e reconheci-
vação de emendas à reforma tributária com caráter mento ao Presidente João Paulo Cunha pelo trabalho
municipalista, que dizem respeito à repartição das que realiza nesse sentido, mas também, na condição
contribuições. de Presidente do Parlamento Latino Americano,

Todos sabemos a crise que os Municípios en- anunciar que em breve apresentarei nesta Câmara
frentam, principalmente os pequenos. O Governo dos Deputados proposta legislativa que visa à eleição
está sensível ao problema. A lógica tributária existen- direta de Parlamentares latino-americanos no Brasil,
te é muito perversa, na medida em que os recursos se já em 2006. Os eleitos integrarão o plenário do Parla-
concentram praticamente na esfera da União. mento Latino-Americano - PARLATINO. Na Europa,

É bem verdade que não foi o PT que criou esta Venezuela e no Parlamento Andino, os representan-
lógica tributária. Herdamos a situação. Tenho absolu- tes regionais são eleitos pelo povo, juntamente com
ta convicção de que o Governo Lula está sensível ao os membros dos Congressos nacionais. O nosso País
quadro e dará passos para, aos poucos, alterá-lo. É necessita adotar urgentemente esse sistema na pró
no Município onde a vida acontece e as demandas se xima eleição geral.
dão pelos serviços de saúde, de educação etc. A eleição direta do Parlamentar latino-america-

Informo aos Prefeitos de todo o Brasil, em espe- no dá maior legitimidade ao processo de integração
cial aos do meu Estado, que podem contar comigo. regional. Além do mais, traz benefícios, tais como de-
Faço parte da Frente Municipalista da Câmara dos mocratizar o processo; incentivar a participação da
Deputados, importante instância para reforçar essa sociedade civil no processo; garantir a adoção nos
luta junto ao Legislativo, e não medirei esforços para Congressos nacionais das decisões tomadas nos ní-
fortalecê-Ia. Acho justo e razoável que, por ocasião da veis sub-regional e regional e criar as condições para
reforma tributária, se comece a dividir esse bolo não o funcionamento do Parlamento da Comunidade Lati-
só com os Estados, mas também com os Municípios. no-Americana de Nações, com decisões de caráter

Ainda ontem, o Líder do nosso partido, Deputa- vinculativo, como ocorre na Comunidade Européia.
do Nelson Pellegrino, propôs a idéia interessante de Logo após a posse do Presidente Lula, divulguei
envolver os Estados na discussão. Apresentaríamos nota oficial da Presidência do PARLATINO, defenden-
a emenda que permitiria a eles aumentar o percentual do a eleição direta para os Parlamentares latino-ame-
de ICMS que hoje é destinado aos Municípios, onde ricanos. Atualmente, na América Latina adotam a prá-
só ficam 25% desse imposto. Por que os Estados tam- tica direta. O Parlamento Centro-Americano
bém não contribuem, aumentando esse percentual? PARLACEN funciona na base das eleições diretas

SI'. Presidente, eram os registros que gostaria dos parlamentos; no Parlamento Andino, em 1997, foi
de fazer nesta tarde, mais uma vez reafirmando nos- assinado o Protocolo Adicional sobre Eleições Dire-
so compromisso com a luta em defesa da causa mu- tas; na Bolívia, deve ser feita uma reforma constitucio-
nicipalista. nal; na Colômbia, está em processo de aprovação

Muito obrigada. pelo Congresso; no Equador, já foi aprovado pelo
O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Sem revisão do Congresso, serão eleitos os Parlamentares andinos

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nes- em 20 de outubro; no Peru, o Congresso já aprovou,
te meu pronunciamento vou abordar de maneira su- serão eleitos pela primeira vez em 2006; a Venezuela
cinta temas atuais ligados à América Latina para a já realizou duas eleições diretas, uma em 1998 e ou-
gestão administrativa da Casa, sobre os quais falaria tra em 2000.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38313

No Parlamento Latino-Americano atualmente O objetivo central do encontro regional é prover
somente a Venezuela tem, por enquanto, o sistema uma plataforma para o diálogo entre Parlamentares,
direto de escolha dos seus representantes. O representantes governamentais e representantes da
PARLATINO é o único organismo internacional de na- OMC. O seminário acrescentará o intercâmbio de in-
tureza parlamentar nas Américas e no Caribe. homo- formação, facilitará a transparência e entendimento
logado por tratado internacional. A sede permanente do processo de negociação e, especialmente, dos as-
funciona na cidade de São Paulo, emprédio projetado suntos envolvidos com o comércio em agricultura,
por Oscar Niemeyer, doado à instituição pelo Gover- serviços, e as "novas áreas" propostas (comércio e in-
no do Estado. As suas reuniões são da Assembléia vestimentos; comércio e política de concorrência;
Geral (duas ao ano) e das Comissões Especiais, são transparência nas ações governamentais e facilida-
sobre temas diversos e há reuniões mensais em vári- des ao comércio). Também poderá daraos participan-
as partes da América Latina. tes a possibilidade de avaliar os efeitos e conseqüên-

O Brasil não pode ficar a reboque dessa delega- cias das regras da OMC, além da liberalização do 00-

ção do povo a representantes que tratem de assuntos mércio.
diretamente vinculados aos temas da integração da Será a primeira vez que uma instituição de Par-
comunidade latino-americana de nações. Ouvirei opi- lamentares se reunirá com a OMC para discutir temas
niões e sugestões dos colegas a essa proposição for- como subsídios agrícolas usados pelos EUA e países
mal para alterar a legislação brasileira e permitir que, da Europa, em visível prejuízo para a agricultura bra-
em 2006, sejam eleitos, no País, pelo voto direto, os sileira e latino-americana. Medicamentos com paten-
Deputados latino-americanos. te cedida para populações mais pobres, transgênicos,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo meio ambiente, barreiras cOmerciais, dumping, com-
ainda destacar a EmendaConstitucional na 70, de mi- pras governamentais, ALCA e outros assuntos tam-
nha autoria, quetramita na Câmara dos Deputados e bém estarão sendo discutidos de frente com Parla-
aguardaparecer na CCJ.Nela defendo mudanças na mentares de toda a América Latina.
legislação brasileira, como exemplo para a América O evento é em preparação à Conferência Minis-
Latina, deforma que seja. assegurada aos Parlamen- terial da OMC, em .setembro próximo, na cidade de
tares maior presença no debate dos tratados e acor- Cancún, México. Virão delegações da América e Cari-
dos internacionais. be. Ratifico o convite,. já.emfÍado pore-maila todos os

No momento, o Parlamentar brasileiro é um sim- Congressistas, para que participem de debate tão atu-
pies "boneco" que homologa o fato consumado do ai, sobretudo no que diz re$peito à ALCA e o subsídio
Executivo. Para acabar com isto, impõe-se que o Con- agrícola, controlado pela OMC, ponto da maior impor-
gresso Nacional examine a Emenda Constitucional na tância, para que se tenha proposta política efetiva.
70, que determina a obrigação do Executivo de enviar Por fim, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
ao CongressoNacional acordos e tratados para exa- aproveito o ensejo para a.nunciar a este Plenário,
me e di~cussão.prévia, antes de serem assinados. como Presidente do PARLAT1NO, que esta instituição
Fixo o prazo de 45 dias para o Congresso autorizar o realizará no mês de outubro duas outras promoções,
prosseguimento da negociação, após o qual o Gover- em São Paulo eBrast1ia. A primeira, sobre a violência
no pode negociar livremente. no mundo e a segunda sobre a participação parla-

Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais mentar na discussão da ALCA. O debate sobre a
da Casa do inteiro teor da Proposta de Emenda à ALCA terá o apoio do Presidente da Câmara dos De-
Constituição na 70, de 2003, de minha autoria, cujo putados, Deputado João Paulo, e reunirá, além de
objetivo é valorizar o Congresso Nacional e a política Parlamentares latino-arneric;anos,experts no tema e
externa deste País. representante do Governo dos Estados Unidos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei- No encontro, defenderei a Propostade Emenda
to também a oportunidade para dar conhecimento à à Constituição na 70, de mirlhaautoria, que prevê re-
Casa de que nospróximos dias 20 e 21, em São Pau- forma na Constituição, no sentido de que acordos
lo, na sede permanente do Parlamento Latino-Ameri- como o da ALCA, antes de serem assinados, sejam
cano - e estão convidados todos os Srs. Deputados e submetidos ao Congresso Nacional. Hoje somos fan-
Senadores,mernbros natos do PARLATINO - será re- toches, recebemos o prato feito. Épreciso que os Par-
alizado o Encontro de Parlamentares Latinos-Ameri- lamentares brasileiro e latino-americano - e essa luta
canos com a Organização Mundial do Comércio. tenho lançando ém toda a América. Latina - , partici-
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pem do debate prévio sobre a ALCA ou acordos da
mesma natureza.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a liberalidade.
Muito obrigado.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 70 , DE 2003

(Do Sr. Ney Lopes e outros)

Altera os arts. 49 e 84 da Constitui
ção Federal e acrescenta o art. 69-A, vi
sando a estabelecer autorização prévia do
Congresso Nacional para negociação de
tratados, acordos e atos internacionais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1°O inciso I do art. 49 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre trata
dos, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimônio nacional, bem corno
autorizar previamente a negociação dos tra
tados, acordos e atos internacionais, inclusi
ve alterações ou aditivos daqueles já firma
dos, que repercutam, direta ou indiretamen
te, no comércio externo de bens ou serviços
ou regulem as garantias da propriedade in
telectual;

.....................................................' (NR)
Art. 84. Compete privativamente ao

Presidente da República:

VIII- celebrar tratados, convenções e
atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional e respeitada a autoriza
ção prévia de que trata o art. 49, inciso I:

................................................... (NR.)".

Art. 2° Acrescente-se o seguinte art. 69-A ao
texto da Constituição Federal:

"Art 69- A Os decretos legislativos que
autorizam previamente o Poder Executivo a

negociar tratados, acordos e atos internacio
nais, nos termos do art. 49, inciso I, segun
da parte, fixarão, em caráter geral, os princí
pios, limites e objetivos a serem obedecidos
nas referidas negociações, sem prejuízo da
homologação a que se refere o art. 84, inci
so VIII.

§ 1° O pedido de autorização sará
apreciado pelo Congresso Nacional no pra
zo improrrogável de quarenta e cinco dias
úteis, contados da dava cio recebimento, e
que correrá também nos períodos de reces
so parlamentar.

§ 2° O transcurso do prazo de quaren
ta e cinco dias, sem que o Congresso Naci
onal tenha apreciado o pedido, importará
autorização tácita. (NR)"

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

Justificação

O mundo globalizado impõe regras aplicáveis á
tramitação legislativa de propostas, que envolvam in
teresses nacionais e externos, sobretudo nas áreas
de comércio, serviços e regulação da propriedade in
telectual. Na sistemática constitucional brasileira, o
Poder Executivo pratica todos os atos necessários à
celebração de tratados ou acordos internacionais, ca
bendo ao Congresso Nacional Lima posição mera
mente homologatória.

Note-se que as relações internacionais repercu
tem diretamente na vida do cidadão, sobretudo quan
do se trata de redução de barreiras alfandegárias e
não alfandegárias, bens e serviços, financiamento ou
empréstimos e garantias à propriedade intelectual. O
legislador nacional não pode ficar ausente desse de
bate, mesmo considerando que a tradição constituci
onal brasileira é a de atribuir ao Executivo a compe
tência, quase unilateral, de firmar tais atos.

Os Legislativos de países do primeiro mundo 
Estados Unidos e União Européia - dão exemplo de
inserções em seus textos normativos da competência
congressual para apreciar, em caráter prévio, a cele
bração de acordos ou tratados externos. O Brasil, que
a cada dia aperfeiçoa a prática democrática, não
pode omitir-se diante de tamanha evidência. Tal fun
ção é inerente a fiscalização dos atos do Executivo,
competência congressual fundamental e prioritária.

O sistema de "freios e contra pesos", adotado
em nosso texto constitucional justifica, por si só, a
competência do Congresso Nacional examinar os
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atos, tratados ou acordos a ser~m negociados na
área do nosso comércio externo. E uma forma de tais
negociações adquirirem no nascedouro a indispensá
vellegitimidade para serem realizadas. Por outro lado,
é estabelecido o prazo decadencial de 45 dias úteis
para uma decisão do Congresso Nacional, sob pena
de ser considerada efetivada a autorização tácitaao
Executivo para prosseguir nas negociações. Isto é a
cautela indispensável para que tais questões não per
maneçam indefinidamente. aguardando deliberação
doLegislativo, em prejuízo dos interesses nacionais
permanentes.

Em razão do exposto, esperamos que os nobres
pares acolham a proposta ora encaminhada, com o
único objetivo de.habilitar o Brasi.' para um desempe
nho mais democrático e eficaz no mundo globalizado
em que vivemos.

Sala das sessões, maio de 2003. - Deputado
Ney Lopes.

o SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Oep4tados, registro, com alegria, a posição do
Relator da reforma tributária, Deputado Virgílio Gui
marães, que ontem fez apresentação prévia do seu
relatório. O parecer definitivo será oferecido na se
gunda-feira, às 20h.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
momento em que discutimos uma reforma de grande
importância para0 Brasil, que afetadiretamente Esta
dos.e M~nicípios - a. reforma tributária- , gostaria
de elogiar a postura democrática do Relator Virgílio
Guirharães porter tidoa sensibilidade de acatar duas
emendas de minha autoria. Elas serão diretamente
responsáveis pelo desenvolvimentodos Estados e da
União.

Uma das emendas acolhidas pelo Relator é de
extrema •importância para o Espírito Santo, assim
como para outras Unidades da Federação, uma vez
que estabelece que o ICMS continue sendo destina
do ao Estado importador. Na economia capixaba, a
aprovação dessa emenda representará a manuten
ção de 30% da receita anual do Estado do Espírito
Santo, o que corresponde a cerca de 700 milhões de
reais.

A outra emenda acatada pelo Relator da refor
ma tributária beneficiará o segmento de pequenas e
mic~~empresas, que congrega mais de 600 milhões
de brasileiros, gerando emprego, renda e dignidade.

A emenda apresentada busca estimular as pe
quepas e microempresas, por meio da concessão de
incentivos fiscais, uma vez que elas representam o

lfm:irllW:

segmento que mais gera renda e empregos no País.
Além de permitir tratamento adequado ao setor, a al
teração proposta tem por objetivo evitar prejuízos no
tocante à possibilidade da restrição à concessão de
estímulos fiscais, com resultados comprovadamente
bastante satisfatórios - por exemplo, a Lei do
SIMPLES.

OSA. ROBÉRIO NUNES (PFL-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a crise financeira que se abate sobre os Municí
pios brasileiros tem alcançado forte repercussão nos
diversos meios de comunicação. Conforme tem sido
noticiado, a debilidade momentânea das finanças de
mais de 4 mil Municípios está relacionada, sobretudo,
à diminuição dos repasses referentes ao FPM e à re
dução das cotas do ICMS nos últimos meses.

De acordo com estudos do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal~. o FPM. representa, para
cerca de 75% dosMunicípios do País, a principal fon
te de.receita. A queda nos repasses é explicada, basi
camente, pelaconjugaçãode dois fatores: o início do
período de restituições de Imposto de Renda a pes
soas físicas e adiminuiçãona receitacom o IPI, moti
vadapelo fracodesempenh() da prod4çãoindustrial e
pelo arrefecimento das importações. Por esse motivo,
as transferências ao FPM caíram de R$ 2,2 bilhões,
em maio, para R$1 ,2 bilhão, em iuloo.,umàqueda su
perior a 40%. Os Municípios brasileiros,.especialmen
te osde pequeno porte, não têm como resistir a tal si
tuação.

Até o momento, Sr. Presidente, 3 em cada 4 Pre
feituras brasileiras já foram forçadas a reduzir a pres
tação de seus serviços, sendo que algumas se viram
obrigadas a fechar as portas - somente os serviços
essenciais à população puderam ser mantidos. No
entanto, o efeito mais nefasto da crise financeira en
frentada pelas Prefeituras é a demissão de seus fun
cionários.

Na Bahia, as 417 Prefeituras planejam demitir
40 mil funcionários, o correspondente a um décimo da
força de trabalho empregada nos Executivos munici
pais. Conforme veiculou a Folha de S.Paulo, edição
do último dia 5, em um prazo de somente 20 dias, cer
ca de 5 mil trabalhadores passaram a compor as as
sustadoras estatísticas de desemprego deste País.

Por absoluta insuficiência de caixa,·· sete Prefei
turas baianas - Sapeaçu, Governador Mangabeira,
Castro Alves, Cabaceiras do Paraguaçu, Conceição
do Almeida, Dom Macedo Costa e São Felipe - sus
penderam, temporariamente, todos os serviços de
manutenção de estra.das, reposição de lâmpadas,
melhorias habitacionais e sanitárias, fornecimento de
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medicamentos, doação de cestas básicas e apoio fi- ria do País. Sempre foram estudados os modos como
nanceiro às atividades esportivas. Prejuízo à popula- a universidade poderia se inserir positivamente no
ç:ão, principalmente à parcela mais pobre, que, por contexto das comunidades, principalmente as menos
evidente falta de opção, deposita no Estado suas es- favorecidas, levando a elas conhecimentos especiali-
peranças de melhoria das condições de vida. zados em troca de remunerações incomparavelmente

A redução do IPI sobre automóveis, até novem- inferiores às exigidas pelo mercado ou, simplesmente,
bro, agrava, sem dúvida, as perspectivas financeiras de experiências que podem enriquecer o currículo
dos Municípios. Além disso, a lei que regulamenta o pessoal e profissional de docentes e estudantes.
ISS, recentemente sancionada pelo Poder Executivo, Essa necessidade tem estado muito mais pre-
somente produzirá efeitos financeiros a partir do pró- sente no Nordeste, onde os contrastes sociais são
ximo ano, isso se o desempenho da economia melho- maiores e mais visíveis e onde está a maioria dos 53
raro Embora a possibilidade de reescalonamento do milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de
Imposto de Renda possa arrefecer a situação emer- pobreza. Mas talvez a principal dificuldade para se
gencial em que se encontram as Prefeituras brasilei- promover essa integração na região seja o fato de que
ras, é indispensável, Sr. Presidente, que °pacto fede- a maior parte das Instituições de Ensino Superior se
rativo seja remodelado. concentram nas capitais, longe das áreas de maior

Desde a promulgação da Constituição Federal, necessidade, e, no caso da Bahia, especialmente na
em 1988, a participação dos Municípios na carga tri- região oeste, com índices e condições de vida que em
butária brasileira foi reduzida em quase 30%. O Go- nada condizem com um país que está entre as dez
vemo Federal procura contornar a concepção munici- economias do globo.
palista entalhada na Carta Magna vigente ao incre- A criação dessa universidade vai promover a
mentar suas receitas por meio da criação e da majo- modernização e desenvolvimento da região oeste,
ração de contribuições sociais, as quais não constitu- em busca de mudanças na base produtiva e de verti-
em base de cálculo para os fundos de participação calização do seu processamento.
dos entes subnacionais. Os Municípios são, dessa Em relação à universidade pública, a região do
forma, prejudicados na repartição das receitas tribu- Centro-Oeste conta apenas com a Universidade do
tárias da União. Estado da Bahia - UNEB. Apesar da importância

E é por isso, Sr. Presidente, que Prefeitos de di- desse centro de ensino a população ressente-se da
versas localidades brasileiras se reunirão, aqui em inexistência de outras instituições que ofereçam cur-
Brasília, no próximo 14 de agosto. Em momentos de- sos em áreas específicas que ajudariam a reafirmar
cisivos como este com o qual hoje deparamos, oca- sua condição de centro regional e a suprir carências
sião em que esta Casa busca a aprovação de uma re- imediatas.
forma tributária que corrija distorções acumuladas em A aprovação desse projeto simbolizará o início
décadas, é forçoso ter em mente a realidade da esfe- da tomada de consciência da importância da universi-
ra municipal neste País. É vital que se realize a re- dade no interior do Estado, buscando ser crítica em
composição da fatia municipal no bolo tributário, de face da própria realidade circundante, tendo em vista
maneira a torná-Ia adequada à magnitude dos servi- a busca de sua legitimidade no conjunto das institui-
ços prestados por esses entes federativos, até por- ções regionais e no seu reconhecimento pela socie-
que resta demonstrado que as esferas federal e esta- dade.
dual são ineficientes na prestação dos serviços de in- Cabe ressaltar que este projeto destaca o com-
teresse local. prometimento com as necessidades e exigências so-

Passo agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- cioeconômicas, culturais e tecnológicas do oeste bai-
tados, a tratar de outro assunto. Atendendo a um anti- ano, hoje e amanhã, e a pesquisa como inspiradora
go apelo da população da região do oeste baiano, de toda a vida acadêmica, indissociável do ensino e
~lostaria de solicitar junto ao Ministro da Educação, Sr. da extensão, podendo ser sintetizada no princípio
Cristovam Ricardo Cavalcante Buarque, a criação da fundamental de ser o motor de revitalização para o
Universidade Federal do Oeste Baiano, com sede em desenvolvimento do Estado.
Barreiras, no Estado da Bahia. Nesse sentido, ainda cabe salientar seu pressu-

Uma das maiores exigências feitas às Institui- posto de ser agente de integração regional, articulada
ções de Ensino Superior no Brasil, ao longo da histó- aos órgãos públicos na promoção de ações que le-
ria, tem sido uma participação mais ativa no processo vem à auto-sustentação e à autogestão das várias mi-
de desenvolvimento e na redução dos níveis de misé- crorregiões, conforme as potencialidades e exigênci-
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, gostaria de reforçar convite encaminhado à banca
da feminina da Câmara dos Deputados.

Às 17h, no Itamaraty, teremos uma audiência
com o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, para
solicitar a S.Exa. que interceda, diplomaticamente,
junto às autoridades daNigéria no sentido de impedir
a morte da Sra. Amina Lawal, que foi naquele país
condenada à morte pelo fato de ser divorciada e estar
grávida. Há inúmeros manifestos da Anistia Internaci
onal no sentido de pedir o cancelamento dessa pena.

Nós, da bancada feminina, irmanamo-nos a
esse pleito, porque consideramos queuma jovem mu
lher grávida não pode ser executada a pedradas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Takayama.
O SR. TAKAYArvlA (PSB'-PR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro apresentar meus. agradecimentos aos Deputados
Simão Sessim e Givaldo Carimbão, respectivamente

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR.

A TORTURA CONTINUA
Embora praticada desde longa data no país, a

tortura teve nos anos mais duros do regime militar um
período de exasperação. Em seu livro "A Ditadura
Escancarada", o jornalista Elio Gaspari narra com mi
núcias a sórdida crônica dessa prática, então sancio
nada por alguns oficiais-generais, e expõe seus ardis,
suas conseqüências deletérias, sua brutalidade e es
tupidez.

Possivelmente por ter atingido de forma siste
mática filhos da classe média e da elite, jornalistas, in
telectuais, militantes de esquerda, gente enfim que
combatia o regime, muitos dos quais sobreviveram
para rememorar os horrores, a tortura tornou-se alvo
de profundo repúdio em círculos de brasileiros mais
esclarecidos, gerando protestos, levantamentos, li
vros, estudos, alertas.

Superada, no entanto, sua fase propriamente
política, essaexecrável modalidade de violência so
breviveu em seu tradicional hábitat: a penumbra das
diligências policiais e das salas fechadas de delegaci
as, tendo como vítimas cidadãos pobres, indivíduos
muitas vezes obrigados a confessar o crime não prati
cado, ou mesmo delinqüentes, que, por isso mesmo,
raramente contam com a simpatia da sociedade.

É o que parece estar ocorrendo de forma siste
máticano chamado entorno de Brasília, região com
posta por 42 municípios (29 de Goiás e 13 de Minas)
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as locais, e atuar como elo de articulação, integração que tem sido vista com preocupação há pelo menos
e intercâmbio com as diversas instituições locais, na- quatro anos, quando o então presidente Fernando
cionais e internacionais. Henrique Cardoso considerou-a digna de especial

Muito obrigado. atenção.
O SR. LUIZ COUTO (PT-P8. Sem revisão do Ali, relatam-se afogamentos, sufocamentos com

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de deixar registra- sacos plásticos e aplicações de choques elétricos em
dos os meUS aplausos à atleta paraibana Edinanci SiI- órgãos genitais, versões variadas da "tecnologia" de-
va, que ganhou medalha de ouro nos Jogos senvolvida ás escuras para obter confissões sem dei-
Pan-Americanos de Santo Domingo. xar maiores vestígios.

Peço a V.Exa. que também autorize divulgação Os casos relatados chegam a uma centena. Em
nos Anais da Casa do editorial da Folha de S.Paulo in- Goiás, 40 policiais já teriam sido afastados desde ja-
titulado A Tortura Contínua. Ele mostra que a tortura neiro por suspeita de prática de tortura no entorno
no Brasil recrudesceu. Há necessidade de açãoarti- brasiliense. O governofederal e a Câmara dos Depu-
culada, urgente e eficaz no sentido de combater essa tados levantaram depoimentos e indícios e, após uma
prática em nosso País. reunião realizada em junho, decidiram criar uma co-

A tortura é praticada principalmente por agentes missão especial para enfrentar o problema. O grupo
públicos que deveriam garantir segurança e tranqüili- conta com representantes de governos envolvidos e
dade ao povo brasileiro. Infelizmente, porém, eles es- com o auxílio de organizações não-governamentais
tão se valendo da sua função pública para torturar, para promover investigações e fazer vistorias em de-
espancar e oprimir. legacias.

Menos mal que, mesmo lentamente, algo se te
nha movido em oposição à barbárie que permanece
viva em algumas áreas da polícia. Infelizmente, o co
nhecido lema "tortura nunca mais" ainda está longe
de ter esgotado sua função no Brasil.
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Presidentes da Comissão de Fiscalização Financeira equivocadas, imaginando estarmos vivendo no tem-
e Controle e da Comissão de Defesa do Consumidor, po em que as pessoas podem esconder seus erros.
que realizaram audiência conjunta para ouvir os dire- Por isso, juntamente com o pedido de instalação
tores do SINDIREPA, SINDIFUPI, ABRIVE, pessoas da CPI para investigar seguradoras de veículos auto-
ligadas a empresas reparadoras de veículos -lataria, motores, também peço que rapidamente seja feita a
funilaria e pintura. coleta das assinaturas para um projeto de resolução

Atualmente, mais de 30 mil dessas empresas que seja apresentado à Mesa o mais brevemente
encontram-se fechadas por causa da política de pre- possível.
ços praticada pelas seguradoras e em razão do mo- Aos companheiros que assinaram o pedido
mento difícil por que passa a Nação. para a instalação da CPI, peço que assinem também

Esse desestímulo na geração de empregos nas o pedido para o projeto de resolução, e que a CPI ra-
pequenas e médias empresas, evidentemente, é re- pidamente tenha eco nesta Casa.
flexo de algumas políticas equivocadas que herda- Muito obrigado.
mos, cujo alvo é a nossa sociedade. E o resultado são O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Sem revisão
milhares de desempregados. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-

Portanto, mais uma vez agradeço aos Deputa- res, no final do mês de junho deste ano, ocupei esta
dos Simão Sessim e Givaldo Carimbão, que nos aten- tribuna para denunciar o assassinato do radialista Ni-
deram prontamente para a realização dessa audiên- canor Linhares, ocorrido em 30 de junho passado, na
cia pública no dia posterior ao daquela sessão que cidade de Limoeiro do Norte, na região do Vale do Ja-
varou a madrugada - deixamos esta Casa pratica- guaribe, interior de meu Estado, o Ceará.
mente ao amanhecer, em torno das 5h. S.Exas. não O radialista foi morto brutalmente com 11 tiros à
puderam dormir, porque às 9h abrimos a reunião de queima-roupa, dentro de seu próprio estúdio, por 4
audiência pública, a fim de ouvir o clamor dos que es- homens. A vítima não teve tempo nem possibilidade
peram soluções para os seus problemas. de se defender.

Diante disso, naquela audiência pública, num Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
ato simbólico de apoio ao meu requerimento, S.Exas. mentares, crimes brutais como esse, com característi-
solicitaram a instalação da CPI das Seguradoras. A cas de pistolagem, vêm crescendo em proporções as-
repercussão foi imediata, de tal modo que a grande sustadoras, tanto no interior quanto na Capital do Cea-
imprensa noticiou a contravenção, o crime organiza- rá, não sendo esse, infelizmente, um caso isolado.
do - atos que precisam ser coibidos pela sociedade A Secretaria de Direitos Humanos de meu parti-
rapidamente. do, dirigida por nosso companheiro Regino Pinho,

A repercussão da reportagem, apresentada num relato contendo dados estatísticos, analisa e de-
hoje e durante esta semana, tem sido total. nuncia que o número de mortos por pistolagem, de

Hoje, algumas dessas empresas denunciadas 1997 a junho deste ano, foi de 195 pessoas, sendo
pela mídia, para esconder a contravenção, puseram que 25% ocorreram na Capital e 75% no interior do
fogo em alguns desmanches e empresas que esta- Estado. Em 1997, ocorreram 8 mortes; em 1998, 18;
vam vendendo veículos de origem duvidosa ou de ori- em 1999, 27; em 2000, 41; em 2001 , caiu para 25; em
gem correta, mas palco de atos errôneos praticados 2002, 48.
por algumas pessoas. Outro dado importante é o fato de que a região

Não tenho interesse algum em criticar as segu- do Vale do Jaguaribe concentra o maior percentual
radoras, porque tenho certeza de que ali há muita dessas mortes, pois 54% delas, no período compre-
gente boa, mas os desdobramentos da política de endido entre 1997 e 2002, e 42% das 28 mortes, já re-
preço praticados por elas estão trazendo sérias con- gistradas no primeiro semestre deste ano, deram-se
seqüências para·nossa sociedade. Não estamos con- na mesma região.
tra as empresas de desmanches, muito menos contra Outra preocupação da Secretaria de Direitos
as seguradoras que agem corretamente, mas acredi- Humanos do PT é a constatação de que em anos elei-
to que essa CPI cuja instalação estou solicitando será torais a pistolagem é mais acentuada. Cidadãos cea-
um divisor das águas entre os maus e os bons; entre renses estariam sendo executados brutal e friamente
os que querem agir corretamente para termos uma pelo simples fato de defenderem opiniões contrárias a
sociedade melhor, e os que querem praticar atitudes de grupos poderosos em todo o interior do Ceará.
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o meu objetivo é, em primeiro lugar, ratificar o
cunho da denúncia da Secretaria de Direitos Huma
nos, que é o de lembrar às autoridades cearenses,
tanto da área de segurança pública como do Judiciá
rio, que estamos próximos das eleições, portanto, no
período em que os candidatos são mais ameaçados.
Em segundo lugar, queremos alertar essas mesmas
autoridades para o fato de que devem reverter esse
quadro, com o reforço do policiamento no interior e
maior atuação do Poder Judiciário, através de medi
das eficazes, pois prender os pistoleiros, deixandO
soltos os mandantes não muda em nada a situação
de impunidade que se instaurou principalmente no in
terior do nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, •Sras. e Srs. Parla
mentares, registro a ação do grupo de trabalho inter
ministerial para construção da Ferrovia Transnordes
tina, articulada pelo l\I1inistério da Integração Nacio
nal. •Significa,.s~m .sornbra de dúvida, uma grande
ação para a infra-estrutura da Região Nordeste.

Ao valorizar essa iniciativa, qUero reconhecer
que nossa região temimportantes processos de pro
dução travado~pela ausência de infra-estrutura, pela
desrnqbilização dos.nossos ramais ferroviários e pela
falta de construção demodais ferroviários que incor
porem a Ferrovia. Tra?snordestina ao Rio São Fran
cisco, o que poderá trazer grande diferencial nos cus
tos da produçã().

A.s ações desenvolvidas para a estruturação da
Transnordestina .terão importante repercussão no
pólo gesseir<:>do·Araripe, que terá possibilidade de
escoarog.essoproduzidpe calcinado na região a pre
ços competítivoscom outras regiões do Estado. Tam
bém ser~ fundamental para o escoamento da produ
çãoda soja do oeste baiano e para a importação de
insumos para a agricultura da região.

AFerrovia Transnordestina, que ligará o sertão
de. Pern~rrtbucoe o do Ceará às Capitais dos respec
tivosEs~a~os-~ortalezae Recife -, pelos Portos de
Pecém ede Suape, teráevidentemente papel integra
dor deg~andejmportânciapara o escoamento da pro
dução da fruticultura do Vale do São Francisco, da
soja,. do ge~s~ ede outras atividades agropastoris.

Ess.~ iniqiativ8 do GovernoLula, por meio do Mi
nistériq da.lntegra9ão Nacional, trará, sem sombra de
dúvid~,resposta.aopovonordestino em seu anseio
de cOf1solidaro~esenvolvimentoda região.

Sr. Presidente, dei entrada, na Comissão de
Mina.s13 Energia, a üm requerímento solicitando au-

diência pública para tratar do programa de extração
de gesso da região do Araripe, em Pernambuco, e
também do problema ambiental decorrente dessa
atividade.

Como o ilustre Presidente sabe, a produção do
gesso no Araripe é muito importante, pois temos cida
des, como Araripina, em que os índices de desempre
go e de violência são muito baixos, justamente por
que há oportunidade de emprego para a população.

Além do mais, acho que estamos diante de ou
tro desafio. O crescimento econômico deve ser com
binado com uma forma sustentável de promover a
produção do gesso naquela região. Infelizmente, ao
mesmo tempo em que temos ganhos sociais e econô
micos com os empregos gerados e COm a produção
do gesso, estamos com um problema ambiental gra
víssimo: o desmatamento da caatinga, coma madeira
sendo utilizada para produzir a energia que calcina a
gipsita ali extraída.

Portanto, por meio dessa iniciativa, queremos
discutir com os Ministérios de Ciência e Tecnologia,
de Minas e Energia e do Meio Ambiente outras alter
nativas que possam suprir as necessidades energéti
cas para promover a calcinação do gesso sem provo
car o desmatamento. Já está ocorrendo uma verda
deira tragédia, e há o risco de desertíficação no ser
tão do Araripe.

Creio quepoderemos adotar técniCas de energi
as renováveis, de biomassa e utilizar todo o potencial
energético disponível naquela região na calcinação
do gesso.

Muito obrigado.
O SR.L1NCOLNPORTELA (Bloco/PL-MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem, aqui mesmo neste
plenário, fui informado de que a prostituição teria sido
regulamentada como profissão pelo Ministério do Tra
balho.

Volto a esta tribuna para informar aos nobres
pares que a prostituição foi incluída, desde 2001, na
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, sob o
Código 5198-05 - Profissional do Sexo, não havendo
nenhuma regulamentação por parte do Executivo.

Regulamentar essa profissão é uma luta de
ONGs e pequenas associações que vêm surgindo no
País, em nome da moralização e da organização da
prostituição.

Quero lembrar que a Classificação Brasileira de
Ocupações é o documento normalizador do reconhe
cimento, da nomeação e da codificação dos títulos e



Era o que tinha a dizer.
O SR. COSTA FERREIRA (PFL-MA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna, no dia de hoje, chamar a
atenção desta Casa para o problema do menor aban
donado em nosso País.

A questão é antiga e por demais complexa. A
presença cada vez maior de crianças e adolescentes
nas ruas de nossas cidades choca-nos a consciência
e clama por providências concretas do Poder Público.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nO
8.069, de 1990) teve por base doutrinária o reconhe
cimento da criança e do adolescente como sujeitos
de direitos e sua condição peculiar de pessoas em
desenvolvimento.

Nesse sentido, propugna por uma proteção inte
grai do Estado, da sociedade e da família, em conso
nância com os preceitos do art. 227 da Constituição
Federal, que atribui absoluta prioridade no atendi
mento aos direitos básicos da criança e do adoles
cente, tais como alimentação, saúde, educação e
convivência familiar e comunitária, entre outros.

Não obstante o lapso de 13 anos de vigência do
Estatuto, observa-se pouca ou nenhuma melhoria na
situação das crianças que vivem nas ruas, desgarra
das de suas famílias e à mercê dos vícios, do crime e
da violência.

Pesquisa intitulada Perfil Social de Crianças e
Adolescentes em Situação de Risco na Rua, realiza
da pela Fundação para a Infância e a Adolescência
FIA, em 2000 e 2001, mostra-nos a dura realidade
dessas crianças e jovens, que enfrentam precoce
mente o desamparo familiar e do Estado.
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conteúdos das ocupações do mercado de trabalho As principais causas dessa chaga social apon-
brasileiro. tadas são a violência familiar, a extrema pobreza e as

Sr. Presidente, é lastimável que, diante de tan- drogas.
tos problemas sociais - temos travado lutas incansá- A violência familiar se revela em maus-tratos,
veis para retirar nossas crianças das ruas, buscar me- abuso sexual e agressões de familiares, especial-
ios que venham proporcionar melhores condições de mente do pai ou da mãe. Ela se desenvolve geralmen-
vida ao nosso povo, respeito à família, enfim, plena te em famílias desestruturadas, extremamente caren-
construção da cidadania -, pessoas que vendem li- tes, nas quais imperam o desemprego e o alcoolismo.
teralmente seus corpos queiram transformar tal co- Essas circunstâncias levam a criança ou o ado-
mércio em profissão e, o que é mais assustador, ad- lescente ao sentimento de desvalia, ausência de res-
quirir os direitos trabalhistas conseguidos a duras pe- peito e de dignidade, criando a ilusão de que na rua
nas por todos nós. encontrará a libertação.

Definitivamente, senhoras e senhores, sou con- Uma segunda situação é a daquelas crianças
trário à regulamentação desse tipo de profissão - se é que, embora mantendo o vínculo familiar, procuram
que podemos considerar a prostituição uma profis- nas ruas alguma forma de trabalho, como a venda de
são. balas e doces, a distribuição de panfletos ou mesmo a

mendicância em semáforos e outros locais, de modo a
conseguirem algum dinheiro e ajudarem sua família.

A droga é certamente uma causa importante do
apelo às ruas, estando intimamente associada às
condições de miséria e de exclusão social nas gran
des e médias cidades. Cerca de 90% das crianças e
dos adolescentes moradores de rua experimentam
algum tipo de droga, sobretudo a cola, já a partir dos 7
anos.

No que diz respeito à educação, constatou-se
na pesquisa da FIA que 68,4% dos meninos e meni
nas de rua já freqüentaram a escola, mas a abando
naram; 13% nunca estiveram em bancos escolares.

Nesse contexto, temos a questão dos adolescen
tes infratores e das medidas socioeducativas previstas
no art. 112 do ECA. Entre elas, destaca-se a interna
ção em estabelecimento educacional, visto que a reali
dade mostra um atendimento precário e inadequado,
fomentando a revolta e a violência dos internos.

Segundo dados da Secretaria de Direitos Hu
manos, do Ministério da Justiça, referentes a 2002, o
número de adolescentes que cumprem medidas soci
oeducativas, no País, é de 30.740. O Estado de São
Paulo concentra a metade desse número, com 16.461
atendidos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 2.770, e
pelo Distrito Federal, com 1.934.

Esses são os números oficiais do abandono da
infância eda adolescência, cuja visibilidade se faz por
meio da prática de atos infracionais.

Todavia, a esses certamente vêm se somar ou
tros tantos casos de abandono, maus-tratos e violên
cia, decorrentes de condições miseráveis de vida e da
inoperância das políticas sociais básicas que estão a
denegrir a sociedade brasileira.
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É necessário o acesso à alimentação, à educa- propôs a constituição de uma Comissão Geral da Câ-
ção e à saúde e, sobretudo, a oportunidade de traba- mara dos Deputados, visando debater a situação do
lho aos chefes de família, de modo que possam as cri- transporte aéreb nacional e, em destaque, a provável
anças e adolescentes receber no seio da família a se- fusão VARIGffAM.
gurança que lhes assegura o Estatuto da Criança e Nessa oportunidade, o Presidente João Paulo
do Adolescente. solicitou que a comissão apresentasse requerimento

Conclamamos aos nobres pares desta Casa para transformar uma sessão plenária em Comissão
para exigirem do Poder Executivo o cumprimento dos Geral.
mandamentos constitucionais e do Estatuto da Crian- Sob a liderança da Deputada Laura Carneiro
ça e do Adolescente. (PFL-RJ), do Deputado Beto Albuquerque

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para di- (PSB-RS), do Deputado Tarcísio Zimmermann
zer também que a regulamentação da prostituiçãoé (PT-RS) e dos Líderes dos diferentes partidos políti-
um problema muito sério. O caso é lamentável, por- cos que compõem a representatividade do povo bra-
que está havendo a aquiescência do Governo. sileiro, foi assinado o referido requerimento.

Era o que tínhamos a dizer. Nessa propositura foram indicados para, junta-
o SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Sem re- mente com Parlamentares deste Congresso Nacio-

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- nal, participar da referida Comissão Geral os seguin-
tados, como é do conhecimento desta Casa, há uma tes convidados: Embaixador José Viegas, Ministro da
movimentação para promover a fusão entre a VARIG Defesa; Dr. Darc Antonio da Luz Costa, Vice-Presi-
e a TAM.. Os fatos demonstram que está havendo des- dente do BNDES; Dr. Maurício Borges, Diretor do
caracterização da VARIG - a maior e mais antiga em- BNDES; Prof. Paulo Rabello de Castro, Coordenador
presa aérea do Brasil -, perda de direitos dos seus do Plano dos Trabalhadores; Prof. Luciano Coutinho,
mais de 16mil fUncionários e, o mais grave, perda dos Coordenador do projeto de fusão; Dr. Roberto Mace-
usuários, devido ao fato de se instituir no Brasil um do, Presidente da VARIG; e do Dr. Daniel Mandelli,
verdadeiro monopólio no transporte aéreo. Presidente da TAM,.

Esse importante setor movimenta 9 bilhões a 10 bi- Vale enaltecer neste momento a brilhante exposi-
Ihões de reais por ano e precisa sertratado com respon- ção realizada pelo renomado economista Paulo Rabello
sabilidade. Nesse sentido, os representantes dos funcio- de Castro, que durante a realizaçãb do Fórum destacou
nários da VARIG elaboraram requerimento para pedir a a situação atual e as alternativas que poderão ser con-
intervenção do Presidente da República na questão. cretizadas para a recuperação da VARIG, desde que

Sr. Presidente, solicito o apoio de V.Exa. e dos haja real interesse do Governo do Presidente Luiz Iná-
nobres pares no sentido de pedir ao Presidente da cio Lula da Silva, que se tem mostrado feChado ao diálo-
República que encontre uma solução para o impasse, go com as lideranças dos trabalhadores.
que priorize o bem-estar dos funcionários, da empre- É estranho observar que o .maior líder do PI, o
sa VARIG e, acima de tudo, do usuário. Sr. Presidente da Republica, se recuse a receber e a

Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil é debater o Plano dos Trabalhadores, objetivando a re-
um país continental e não pode prescindir de um setor estruturação e recapitalização da VARIG, que há 76
de transporte aéreo forte e com empresas rentáveis, anos vem prestando relevantes serviços ao nosso
capaz de oferecer serviços de qualidade com absolu- País, inclusive levando a bandeira nacional a mais de
ta segurança. 25 aeroportos internacionais.

Registro que no dia 16 de julho passado houve a Diante do exposto, solicito ao nobre Presidente
realização do Fórum Nacional em Defesa da VARIG e desta Casa que coloque em apreciação o requeri-
do setor de transporte aéreo no Auditório Petrênio mentosolicitadoporS.Exa.,visandoàconstituiçãoda
Portela, no Senado Federal, com a participação de Comissão Geral, com a devida urgência, pois a situa-
Senadores, Deputado Federais e Estaduais e lideran- ção da VARIG não pode ser adiada por mais tempo,
ças dos trabalhadores. sob pena de vermos se concretizar um desfecho que

É importante ressaltar que, durante esse signifi - não é útil ao Brasil.nem aos brasileiros.
cativo evento, o Presidente da Câmara dos Deputa- Solicito também que, após a aprovação do refe-
dos, Deputado Federal João Paulo Cunha, do PT de rido requerimento,S,Exa. déterminea imediata imple-
São Paulo,. recebeu em seu gabinete uma comissão mentação dos trabalhos da Comissão. Com certeza,
composta de Parlamentares e de trabalhadores, que será uma oportunidade ímpar para que todos os Par-
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lamentares tenham conhecimento da problemática
da aviação e da proposta de salvação da maior em
presa aérea dos País, que melhor satisfaça os reais
interesses da Nação.

Muito obrigado.
A SRA. SELMA SCHONS (PT-PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, trago a esta Casa a minha preocupação com
as afirmativas de setores da sociedade que querem
imputar ao Governo Lula uma situação de caos social
e institucional. O assunto, que já foi objeto de pronun
ciamentos, entrevistas e pesquisas, merece o nosso
questionamento. A quem interessa disseminar essa
concepção e matar a esperança que a população bra
sileira depositou no Governo Lula?

Vivemos um momento de cobranças, de inten
sas mobilizações sociais, de tensão na economia e
no campo. Estamos avançando na reforma da Previ
dência, que entendo ser uma necessidade deste
País. Questionamos alguns pontos, sobre os quais,
em outro momento, já nos manifestamos.

Sr. Presidente, creio que há muito tempo não se
via os setores organizados debatendo e exigindo mu
danças. Eles o fazem porque acreditam que essas
mudanças virão. Estamos com 6 meses de governo e
muita vontade de ver nossas expectativas atendidas.
Como bem afirma a brilhante filósofa Marilena Chaui,
é a mais profunda experiência de democracia que o
Brasil já teve.

Neste sentido, podemos nos sentir privilegiados
por testemunhar este momento tão rico de constru
ção da democracia, manifestando-se na livre expres
são de todas as categorias e atores sociais deste
País. O conflito está na raiz da construção democráti
ca e com ele avançaremos, no sentido de aperfeiçoar
este momento, este Governo.

Lula não pode ser comparado a João Goulart
por uma simples razão: a sociedade brasileira não é a
mesma. Houve crescimento democrático e avanço ci
dadão da sociedade em relação àquele momento. O
nosso povo amadureceu. Já derrubou um Presidente
corrupto e agora elegeu um torneiro mecânico.

Faremos o possível, Sras. e Srs. Deputados,
para que este Governo não seja ameaçado por uma
elite que sempre dominou o Brasil. Não seremos re
féns de um sistema que só produziu excluídos e não
consegue enxergar a necessidade de mudanças rea
is em nossas estruturas sociais.

Queremos, sim, que no Governo Lula haja es
paço para vivenciarmos o processo democrático e as-

sim, quem sabe, coletivamente, aprendermos a viver
politicamente num país mais justo e mais igual.

Obrigada.

O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra, nobre Deputado Marcos de Jesus,
meu companheiro e conterrâneo de Pernambuco,
que tem relevantes serviços prestados ao nosso
Estado.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL-PE. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Deputado Inocêncio Oliveira, solicito a V.Exa.,
que tem conduzido sempre com muita competência
os trabalhos desta Casa, que dê início à Ordem do
Dia, uma vez que o painel já registra o compareci
mento de 303 Srs. Deputados no plenário, e determi
ne a paralisação dos trabalhos nas Comissões que
ainda estão reunidas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

termino à Secretaria-Geral da Mesa que entre em
contato com o Presidente João Paulo Cunha, a fim de
que possamos iniciar a Ordem do Dia o mais rapida
mente possível.

Esta Presidência informa ainda que houve en
tendimento para que sejam votados hoje apenas qua
tro destaques.

Esta sessão extraordinária começou às 13h e po
derá estender-se ate as 19h. Se até lá não forem votados
os 4 destaques, em seguida, será convocada outra ses
são extraordinária para a conclusão da votação.

O nobre Deputado Marcos de Jesus tem toda a
razão na sua questão de ordem, e a Presidência agra
dece a contribuição de S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra o Deputado Luiz Alberto.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
assunto que me traz à tribuna é a retirada da comuni
dade remanescente de quilombos de Porto Coris, Mi
nas Gerais, das terras em que vive, uma agressão
promovida pela CEMIG, que está tentando reassen
tar essa população em outro lugar, devido à constru
ção da Hidrelétrica de Irapé.

A luta dos remanescentes de quilombos pelo re
conhecimento de garantias constttucionalmente asse
guradas e pela permanência nas terras com real possi
bilidade de sobrevivência faz parte de longa e histórica
trajetória de discriminação e resistência. O veto do
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ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso ao projeto
que regulamentava o art. 68 do Ato das Disposições
Transitórias significou a protelação de demanda há mui
to esboçada, qual seja, a necessidade de se construir
mecanismos efetivos para a aplicação da lei.

Esse cenário de sucessivas impropriedades,
que ainda permanece estanque frente a uma realida
de que vitimiza.milhares de pessoas em todo o País,
pode ser percebido na decisão que retira de suas ter
ras a comunidade quilombola dePorto Coris, localiza
da no Vale do Jequitinhonha, MinasGerais, em fun
ção da construção da Hidrelétrica de Irapé.

Um dos principais problemas relacionados às co
munidades remanescentes de quilombos está na incom
preensão das características que as singularizam: o uso
e a relação com a terra. Para que uma comunidade seja
reconhecida como remanescente de quilombo é avalia
da a·existência de uma história comUm, o usufruto coleti
vo datem~, parentescos e casamentos internos e a loca
lização, além de provas documentais.

Como se pode perceber, não se trata apenas de
um grupo de pessoas ocupando aleatoriamente um
espaço, mas de histórica relação entre comunidade e
meio ambiente. A mudança dessas famílias para ou
tro uriverso. de produção agrícola pode mostrar-se
extrelllam(;lnteprejudiciaL Atualmente, os quilombo
las plantam ali amendoim, .milho, feijão, mandioca e
cana, cOIll a ajuda da fertHid~denatural das áreas de
grota. Gollla transferência para a fazenda Mandassa
ia, haverá nec(;lssidade de se introduzir na comunida
de o uso de elementos até então estranhos a ela,
como Óaduboeo calcário,póisaárea de 2.200 hec
tares da farendaestáem terras de chapada, planas e
com poucas fontes de água.

Qresultado dessarnedida, que fere frontalmen
te os direitos dos remanescentes de quilombos, po
deráser adesagregação dacomunidade. A líder do
grupo, em entrevista ao jornal Folha de SPaulo, de
clarou temer uma possível dispersão de moradores
após fracassos na lavoura.

Éinconcebível seja essa a perspectiva ainda em
voga em relação aos remanescentes de quilombos. O
respeito a.esses agrupalllentos passa pelo reconhe
cimento da histórica dívida do País para com os que
foram EJxplorados e se preservaram à custa de grande
resistência.~ consciência coletiva. A violação dos di
reito~ del:'saspessoas reproduz a concepção de dis
criminaçãorEipial e marginalização que historicamen
te acompanha os negros.

-Ir

Por tudo isso, romper com tal lógica deve ser com
promisso primeiro de um Estado que se pretenda demo
crático e atento às necessidades de seus cidadãos.

Por intermédio do Ministério da Cultura, da Fun
dação Cultural Palmares, da Secretaria Especial de
Direitos Humanos e da Secretaria Especial de Pro
moção da Igualdade Racial, a comunidade quilombo
la de Porto Coris pede socorro ao Governo Federal,
clama por providências no sentido de evitar mais essa
agressão. Afinal, trata-se de crime iniciado com a
construção da base de lançamento de foguetes de
Alcântara, no Maranhão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Co
missão Especial agendou para segunda-feira a apreci
ação do relatório da reforma tributária, depois de me
ses e meses de discussão. Parabenizo o Sr. Relator,
que sempre esteve disposto a ouvir os apelos e as rei
vindicações dos Governadores e das entidades repre
sentativas do País. Estou surpreso porque até o mo
mento nada foi concedido aos Municípios brasileiros.

Sabemos que os Governadores, que têm gran
de interesse na aprovação da refprma da Previdên
cia, fizeram um pacto com o Presidente da República
no sentido de apoiá-Ia. Em troca conseguiram con
cessões junto aos Ministros da área econômica para
fortalecer os caixas qos Estados. E os Municípios?
Até agora, nada está definido.

Na proposta original, os Governadores conse
guiram 2% do IPI e do Imposto de Renda, o que cor
responde a 2,5 bilhões de reais, para seremdistribu
ídos. Os critérios de distribuição ainda não estão de
finidos.

Recentemente a grande imprensa nacional pu
blicou que os Governadores também conseguiram
25% da CIDE, que corresponde, pela projeção do Go
verno, a 2,5 bilhões de reais. Dois e meio com dois e
meio são 5 bilhõesde reais. Para os Municípios, abso
lutamente nada. Se há um doente entre esses entes,
este é o Município; poder-se-ia dizer que alguns estão
na UTI. Vimos Prefeituras sendo fechadas porfalta de
recursos em Estados mais ricos da Federação, como
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e alguns do
Nordeste. Mesmo assim, até agora o Governo não
teve sensibilidade·para.destinar absolutamente nada
aos Municípios.
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Eu disse ontem ao Relator da reforma tributária
e a todos os Deputados que, se não houver conces
são para os Municípios brasileiros, essa reforma não
vai passar, porque os Deputados são representantes
do povo brasileiro e este mora nos Municípios.

Quero registrar meu protesto e dizer, de ante
mão, que se não houver concessão para os Municípi
os, não votarei favoravelmente à reforma tributária. E
essa voz é dominante nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, cidadãos e cidadãs brasileiros, há 10.000
anos a semente é patrimônio da humanidade. O ho
mem produziu seu melhoramento genético e o pas
sou de geração a geração. Mas hoje estamos diante
de um fato novo. Uma empresa multinacional desen
volveu a tecnologia denominada transgenia em seus
produtos e quer forçar o Brasil a usá-Ia. Para isso co
brará royalties, o que já acontece na Argentina, onde
são cobrados em torno de 40 dólares por hectare de
semente plantada. Nos Estados Unidos, são cobra
dos cerca de 60 dólares.

Sr. Presidente, consideramos que é direito da
humanidade o acesso às sementes. Nossa geração
não tem o direito de impedir, por meio de simples le
gislação, que as futuras gerações resolvam o alimen
to que querem produzir e consumir.

Ao aprovarmos lei que libera a produção de trans
gênicos no Brasil, estamos permitindo que a empresa
que detém o direito à essa tecnologia controle o plantio
de sementes, conseqüentemente, os alimentos. Ou
seja, abrimos mão da soberania alimentar do País e a
passamos a uma empresa privada internacional.

É importante dizer que se um país concorre com
outro na fabricação de determinado produto certa
mente não vai querer que ele seja produzido pelo
concorrente.

Atualmente estamos exportando mais soja do
que os Estados Unidos e para eles é interessante que
plantemos transgênicos, contaminemos nossa produ
ção de sementes pois, dessa forma, perderemos o
mercado europeu e outros que têm preferência pelos
não-transgênicos.

Ternos também uma lei de rotulagem que não está
sendo cumprida. Quero, portanto, cobrar do Ministério da
Agricultura que exerça o seu papel de fiscalizar o cumpri
mento dessa lei, uma vez que os cidadãos podem estar

consumindo produtos transgênicos sem saber. O di
reito do consumidor tem de ser preservado.

O que hoje pode representar vantagem,
amanhã já poderá deixar de ser.Temos de ter mui
ta responsabilidade ao analisar tema polêmico
como esse para decidir com sabedoria, e isso não
é fácil.

Quem indenizará os produtores de produtos
convencionais e de orgânicos, que serão contamina
dos com a plantação de transgênicos de seus vizi
nhos? Quem será responsabilizado se, no futuro,
esse produto causar problemas à saúde da popula
ção? Não temos de observar o princípio da precau
ção? A empresa será responsabilizada ou quem
será? São as perguntas que ficam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. BERNARDO ARISTON (PSB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a atenção
da Casa para matéria publicada no jornal O Globo,
semana passada, sobre a invasão de terras por imo
biliárias em áreas de preservação ambiental, na Re
gião dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para pedir atenção es
pecial ao IBAMA para este caso. Quero comunicar
também que darei entrada, junto à Comissão de Meio
Ambiente, a requerimento solicitando a criação de
uma subcomissão a fim de averiguar essa questão in
loco. Grupos imobiliários inescrupulosos estão inva
dindo áreas de proteção ambiental, inclusive áreas
onde se localizam a primeira Reserva Extrativista Ma
rinha do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, no dia 14 de agosto, há 45 anos, o Município
baiano de Candeias conseguiu sua emancipação políti
co-administrativa por meio da Lei n° 1.028.

Durante o regime militar, em 1972, o Município
foi considerado Área de Segurança Nacional. Em
1984, apesar de ter se iniciado o processo de retirada
de quase uma centena de Municípios daquela condi
ção, Candeias e mais outros 30 foram mantidos. So
mente em 28 de março de 1985, graças ao empenho
de lideranças políticas da região, o então Presidente
José Sarney, hoje Senador e Presidente do Senado
Federal, assinou decreto devolvendo ao Município
sua autonomia.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a ou
trora Vila de Nossa Senhora das Candeias surgiu, no
final do século XVIII, porforçada religiosidade e pelo
império dos engenhos de cana-de-açúcar, cultura
esta que sustentou a economia da localidade até me
ados dos anos 50.

Hoje, a Região Metropolitana de Salvador
tem a honra de contar com um Município em contí
nuo crescimento, possuidor de área que represen
ta 10,5% da superfície daquela região e que abriga
mais de 15 indústrias e o Porto de Aratu onde são
movimentadas centenas de produtos originados
do Centro Industrial de Aratu - CIA e do Pólo Pe
troquímico de Camaçari.

O litoral de Candeias constitui-se numa das mais
belas áreas de preservação ambiental da Bahia, com ce
nários naturais·mantidos dentro do que determinam os
organismosintemacionais. Várias outras empresas ins
taladas participam do trabalho de preservação da reser
va de Mata Atlântica existente no Município.

O Município conta ainda com o famoso Museu
Wanderley de Araújo Pinho e com a Fonte dos Mila
gres, já incluídos no roteiro turístico nacional e inter
nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, con
gratulamo-nos, pois, com os 75.000 habitantes de
Candeias por essa merecida conquista obtida há 45
anos, desejando também aos seus governantes, Po
deres Executivo e Legislativo, uma próspera jornada,
sob as bênçãos do Senhor Deus.

Muito obrigada.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como Presidente da Comis
são de· Direitos Humanos, estamos iniciando uma
cruzada nacional pelo respeito aos direitos humanos
dos usuários da saúde pública.

Hoje estivemos no Hospital de Base de Brasília,
que atende a 42.000 pessoas ao mês, mais de 1.500
pessoaspor dia. Esse hospital conta com uma equipe
médica de mais de 500 médicos, mas, lamentavel
mente, há uma enorme lista de espera de pessoas
com câncer, e não existe equipamento de radiotera
pia para atendê-Ias. O equipamento está quebrado há
2 anos. Portanto, há 2 anos as pessoas que têm cân
cer não conseguem tratamento radioterápico. Por
isso, hoje, estivemos lá.

O Hospital de Base nos informou que o Minis
tério da Saúde teria esse equipamento disponível.

Assim sendo, iremos, juntamente com autoridades
do Distrito Federal da área de saúde, ao Ministério
da Saúde levar ao Ministro Humberto Costa essa
preocupação que não é somente do Governo do
Distrito Federal, mas também do povo, de cente
nas de pessoas que, neste momento, estão numa
interminável fila no Hospital de Base de Brasília a
espera de tratamento.

Esse é o retrato da saúde pública no Brasil. E
nós, da Comissão de Direitos Humanos, queremos
auxiliar o cidadão humilde que lamentavelmente não
sabe que caminhos procurar quando vê o seu direito
à saúde desrespeitado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, público que acompanha os nos
sos trabalhos nesta tarde, venho a esta tribuna
para apresentar dados, os quais peço sejam trans
critos nos Anais da Casa, sobre a mortalidade in
fantil dos Distritos de Saúde (OS) do Município de
São Paulo, referentes aos anos 2001 e 2002.

Sr. Presidente, com essas informações quere
mos ressaltar a relevante queda do coeficiente de
mortalidade infantil do OS Jardim São Luís de 18,86
para 15,61 por nascidos vivos. Esses índices só se
tornaram possíveis dada a atenção prioritária desti
nada à área de saúde pela atual administração da Ca
pital paulista, aliada à correta política municipal de
Saúde e firme comprometimento de toda a equipe do
OS Jardim São Luís.

Avaliamos que essa diminuição do coeficiente
de mortalidade infantil do Distrito de Saúde Jardim
São Luís se deve basicamente à implantação do PSF
(Programa de Saúde da Família), desde o final de
2001 e principalmente pelo trabalho de nossos valo
rosos agentes comunitários de saúde.

Cumprimentamos a Sra. Laudelina Maria Car
neiro, Coordenadora de Saúde de M'lboi Mirim e a
toda sua equipe, ao mesmo tempo em que lamenta
mos o seu afastamento da referida coordenadoria.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que este pronun
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Srs. Depu
tados.

DADOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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MORTALIDADE INFANTIL (de menores de 1 ano)

Agosto de 2003

2001
JARDIM ANGELA: 16,58 óbitos de menores de 1 ano por cada 1.000 crianças que

nascam vivas.

JARDIM SÃO LUIZ: 18,86 óbitos de menores de 1 ano por cada 1.000 crianças que
nascem vivas.

.MUNIC'PIO DE SAo PAULO: 14,6 óbitos de menores de 1 ano por cada 1.000
crianças que nascem vivas.

2002
JARDIM ANG,LA: 17,66 óbitoS de menores de 1 ano por cada 1.000 crianças que

nascem vivas.

JARDIM SÃO LUIZ: 15,61 óbitos de menores de 1 ano por cada 1.000 crianças que

nascem vivas.

MUNICIPIO Df; SÃO PAUL.Q: 15,OB óbitos de menores de 1 ano por cada 1.000
críanças que nascem vivas.

AVALIAMOS QUE A GRANDE DIMINUiÇÃO DO COEFICIENTE DE MORTALIDADE
INFANTIL DO DISTRITO DE SAÚDE DO JARDIM SÃO LuiS se DEVE
BASICAMENTE PELA IMPLANTAÇAO DO PSF, DeSDE o FINAL 2001,E,
PRINCIPALMENTE PELO TRABALHO DE NOSSOS VALOROSOS AGENTES

COMUNITÀRIOS DE SAÚDE.
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o SR. PAULO MAGALHÃES (PFL- BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, hoje encerraremos a votação da reforma da
Previdência e posso dizer, sem medo de errar, que a
participação de grande parcela do PFL foi decisiva
para isso. Temos noção do dever cumprido. Fomos
coerentes com nossas posições, mas estamos apre
ensivos com o acontecimento que se avizinha. Apro
vada a reforma da Previdência, devemos nos preocu
par com a reforma tributária.

Estão chegando, só do meu Estado, da querida
Bahia, mais de 300 Prefeitos que estão à mingua,
mendigando recursos até para manter os serviços bá
sicos. Os Governadores pedem participação nas re
ceitas dá União.

Nós, que ajudamos tanto e fomos decisivos na
aprovação da reforma previdenciária, solicitamos eo
Presidente Lula, ao Ministro Palocci e ao Relator Vir
gílio Guimarães que revejam a posição para com a
CPMF e a CIDE e dêem melhor tratamento aos Esta
dos e Municípios. Dessa forma, todos nós, que apro
vamos e reforma previdenciária, poderemos votar
também a reforma tributária. Caso contrário, seremos
obrigados a refutá-Ia veementemente, porque Esta
dos e Municípios não agüentam mais. Prova disso
são os Prefeitos de todo o Brasil a reivindicar dos De
putados ajuda neste momento importante e decisivo
para0 Brasil, para OS Estados e para os MuniCípios.

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP-SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados,. há menos de 40 anos- ao redor dos
anos 60 ..... Santa Catarina possuía um sistema ferro
viário que atendia as suas necessidades com razoá
vel eficiência.

A Região Sul era atendida pela Estrada de Ferro
Dona Tereza Cristina, vo~ada pera o transporte do
carvão e de passageiros, no trecho Araranguá - Imbi
tuba. No Vale do Itajaí, a Estrada de Ferro Santa Cata
rina era o fator de integração de vasta região que se
estendiade Trombudo Central, no alto Vale do Itajaí,
até a cidade e o Porto de Itajaí.

Na região do Planalto Norte, um ramal da ferro
via São Paulo - Rio Grande fazia - e ainda faz - a li
gação Porto União - São Francisco do Sul. A região
oeste era atendida pela ferrovia São Paulo - Rio
Grande que cortava o Estado no sentido norte/sul, de
Porto União a Marcelino Ramos. E no Planalto Serra
no, o Trqnco Principal Sul, era o corredor ferroviário
da Região Sudeste com a Região Sul do País.

1.111

Desse sistema restou pouco ou quase nada para
atender aos efetivos interesses de Santa Catarina.

Tendo presente, de um lado, a inexpressividade
do atual sistema de transporte ferroviário do Estado e,
de outro, a crescente demanda por transportes nas
regiões litorânea, Vale do Itajaí e oeste, o Governador
Esperidião Amin, em 2001, firmou parceria com o Mi
nistério dos Transportes objetivando estudar o assun
to com maior profundidade.

Dessa parceria surgiu o denominado Estudo de
Viabilidade do Sistema Ferroviário no Estado de San
ta Catarina.

O estudo identificou 3 corredores principais. O
primeiro, no sentido norte/sul percorreria o litoral, li
gando as Regiões Norte, Vale do Itajaí, Grande Flori
anópolis e Sul. Interligando as cidades de Imbituba e
Araquari, esse corredor, uma continuação da Estrada
de Ferro Dona Tereza Cristina, atenderia aos portos
catarinenses de Imbituba, Itajaí e São Francisco do
Sul, e estaria conectado ao sistema ferroviário do
País por meio do ramal Araquari - Porto União, já em
operação. Ele apresenta um potencial de transporte
da ordem de 25 milhões de toneladas/ano, considera
dos os indicadores de 1999.

O segundo corredor, no sentido leste/oeste, en
tre as cidades de Itajaí e Ponte Alta, ligaria as regiões
do Vale, Alto Vale do (tajaí e Planalto Serrano e esta
ria conectado ao sistema ferroviário nacional através
do Tronco Principal Sul, na altura do Município de
Ponte Alta. O terceiro corredor, seguiria de Ponte Alta
a Chapecó perfazendo a integração ferroviária do
Estado no sentido leste/oeste. Esses 2 corredores
apresentam um potenciál de transportes da ordem de
10 milhões de toneladas/ano.

Os investimentos necessários para a implanta
ção desse novo sistemaferroviário, desconsideradas
as inversões ernfrota de vagões e locomotivas estão
estimados, apreços de novembro de 2001, em 2 bi
lhões e 82 milhõesde reais, sendo 448 milhões para o
segmento litorâneo e 1.634,8 bilhão para o segmento
leste/oeste.

Mesmo que os recUrsos a investir sejam de con
siderável porte, os benefícios para o Estado são ex
tremamente relevantes.

O estudo concluiu que, decorrente da implanta
ção desse novo sistema de transportes, os investi
mentos para a duplicação da BR-470, estimados em
2,5 bilhão de reais, poderão ser postergados para 10
anos; o consumo de combustível seria reduzido em
10 milhões de litros anuais; o número de acidentes ro
doviários serie reduzido consideravelmente; e a de-
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gradação ambiental seria reduzida implicando uma
economia de investimentos da ordem de 40 milhões
de reais/ano. Concluiu também que a implantação do
sistema irá gerar cerca de 130.000 novos empregos
considerados temporários (no período de construção
das ferrovias) e permanentes (no período de opera
ção). A geração de renda está estimada em 500 mi
lhões de reais/ano.

O estudo considerou a atratividade do investi
mento para a iniciativa privada. E concluiu que ao re
dor de 30% (cerca de 500 milhões de reais) terão con
dições de ser captados junto a investidores privados.

É esperança de todos os catarinenses - especi
almente das classes empresariais e de todos os agri
cultores dedicados ao agronegócio exportador - ver
esse novo sistema de transportes implantado no me
nor prazo possível.

Para atender a essas expectativas, estamos nos
mobilizando com· vistas a incluir o projeto no Plano
Plurianual quando de sua tramitação nesta Casa.

Como engenheiro rodoviário e ex-Secretário de
Transportes de Santa Catarina, solicito atenção a
essa proposta que considero extremamente impor
tante para o nosso Estado.

Muito obrigado.
O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, foi com muita felicidade e orgulho que com
parecemos, no último dia 7 do corrente, à posse de
nosso conterrâneo, Dr. Antônio Divino Moura, na dire
toria do Instituto Nacional de Meteorologia -INMET.

A cerimônia, que contou com a ilustre presença
do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Roberto Rodrigues, além de vários expoentes da
área de ciência e pesquisa, esteve à altura do empos
sado. Recém-chegado da Universidade de Columbia,
em Nova York, onde, ao longo de 6 anos, implantou e
dirigiu o International Research Institute for Climate
Prediction - IRI, o Dr. Antônio Moura, com título de
PhD em Meteorologia pelo Massachussetts Institute
of Technology, tornou-se referência da ciência con
temporânea, para orgulho do Brasil e, mais especifi
camente, de Minas Gerais.

É importante lembrar que se trata, na verdade,
de recondução, pois que o Dr. Moura já esteve à fren
te do INMET no período de 1985 a 1988, quando deu
início à fase de modernização da meteorologia nacio
nal. Em sua gestão, foram implantados a automatiza
ção das comunicações meteorológicas, a plotagem
automática de cartas sinóticas, a digitação dos dados

das estações em cada distrito e o avanço no banco de
dados meteorológicos digitais.

Depois dessa grande contribuição, que deu
nova feição às atividades desenvolvidas pelo INMET,
Dr. Moura retornou ao Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais -INPE como diretor de Meteorologia, onde
permaneceu por 3 anos. A partir de então, sua carrei
ra alcançou patamares de excelência, confirmando
definitivamente seu nome no cenário da ciência inter
nacional. Citemos, assim, sua passagem como Cien
tista Chefe no NOOA's Office of Global Programs, em
Washington, de 1991 a 1993, e na presidência do
Intergovernmental Toga Board, de 1987 a 1994, onde
fez avançar pesquisas de grande relevância sobre,
por exemplo, fenômenos como o EI Nino e a previsibi
lidade das secas nordestinas, cuja relação de interde
pendência climática, aliás, foi estabelecida em suas
pesquisas na NASA, para fins de pós-doutorado.

Com esse currículo, Sr. Presidente, Dr. Antônio
Moura retoma ao INMET comandando grandes ex
pectativas. Sabemos que, sob sua batuta, o Instituto
deverá privilegiar os quadros técnicos, essenciais
para o desempenho máximo de suas funções. Nessa
medida, e lembrando que o INMET pertence à Orga
nização Meteorológica Mundial, entidade das Nações
Unidas, podemos confiar em que nosso serviço de
meteorologia instrumentalizará, de modo pleno, o de
senvolvimento da agricultura, da aviação, dos trans
portes ou da defesa civil, sempre em parceria com os
demais organismos internacionais.

Nossos cumprimentos, mais uma vez, ao Dr.
Antônio Divino Moura, na certeza de que o grande
complexo meteorológico brasileiro, entre centros, sa
télites e estações de superfície, conhecerá uma fase
de significativa expansão e confiabilidade, contribuin
do de forma inédita com o desenvolvimento nacional.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romel Aní
sio, 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) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para registrar importante evento,
de caráter internacional, que será realizado nos próxi
mos dias na cidade de Epitaciolândia, no Estado do
Acre, na fronteira com a Bolívia.
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Na oportunidade, estarão reunidos trabalhado- butos ao longo dos últimos 10 anos. Todos testemu-
res rurais, seringueiros, professores, dentistas e repre- nhàmos a concentração de recursos na mão da
sentantes de movimentos sociais e de organizações União. Além desse fato grave, que precisa ser neste
não governamentais para discutir a importância ela momento consertado, por meio de emenda constituci-
consolidação dos laços entre Brasil, Peru e Bolívia. onal, temos também a crise do FPM.

É absolutamente necessário, principalmente Venho de um Estado do Nordeste, em que a
para aquela região fronteiriça localizada no coração grande maioria das Prefeituras vive momento pratica-
da Amazônia,. que seamplie a cooperação nosplanos mente de insolvência. Fecharam as portas na última
científico, cultural e econômico, a fim de se encontrar segunda-feira, porque já não conseguem mais cum-
justo e correto caminho para odesenvolvimento regi- prir com suas obrigações mínimas - pagamento de
onalauto-suste~tável. Não há fronteiras definidas. A funcionário, manter posto de saúde aberto, escola
Amazônia, que éparte do Brasil, da Bolívia e do Peru, funcionando.· Não há mais recursos. Não dá maispara
está buscando o seu caminho. concordar que Prefeitos e Secretários Municipais

Estou convencido de que o desenvolvimento da passem a semana em Brasília, a fim de mendigar par-
região arnazôrüca necessariamente deve ser funda- cos recursos para poderem estabelecer -convênios ou
mentado na concepção de auto-sustentabilidade. continuarem dando a mínima assistência aos Municí-
Não pode,portanto, ter base na devastação da flores- pios,
ta, no assoreamento dos rios ou no extermínio da fau- Sr. Presidente, é no Município que as pessoas
na e da flora, porque é exatamente nessas riquezas moram, exigem soluções dopoderpolítico para seus
que se encontra o verdadeiro rumo do desenvolvi- problemas, e é o Prefe~o que está lá.
mentosustentável. Navéspera do fechamento do relatório da refor-

Nesse s~ntido, Sr. Presidente, devemos estabe- ma tributári9l, data el"T) que os Prefeitqs estão em Bra-
lece~poopera9ãoirternacionalcapaz de unificar as sília para discutir otema junto comseusParlamenta-
populações front~iriças da localidade. de Madre de res, apelamos para o Deputado VirgílIo Guimarães,
Dios,no Peru, e da região doDepartamento de Pan- no sentido de que os Pre!eitosqueestâo em Brasília
do, riaBolí\i'ia. tenham acesso ao Presidente da República e ao Re-

Registro a realização desse evento de. caráter lator da reformatributária; para debater otema. O Go-
internacional na cidade de Epitaciolândia por consi- vernocedeupara os Govemadoresno que diz respei-
derar que se trata de acontecimento da maiormagni- to àparticipação na reforma tribu~ária, mas para os
tude,e~emplar e paradigmático. Prefeitos até agpra nada foi assinado.

Muito obrigado,. Sr. Presidente. Semanaquev~m .v0taremosreform~ que, sem
O SR. MAURfclO QUINTELLA LESSA dúvida nenhuml:l,' serámuitomais dura do que a refor-

(PSB-AL.. Sem revisão do orador.l - Sr. Presidente, ma d~ Previdência SociaL> Ela mexe, talvez, com inte-
Sras.•e Srs. Deputados, associo-me aos oradores que resses rnaiores'p?rque nãoestar~mos Gttingindo pes-
me ànteced~ram que em selldiscurso se referiram a soas, m~s instituições, PrefeitUtl::is,Estados, União,
nossa preocupação em relação à participação dos empresários, e ~erndiscutir a qU~$tão com os Prefei-
Municípi~~ na discussão da reforma tributária. tos serámuitodifícil avançarmos na reforma tributária.

Estamos chegandopraticamente ao final da se- Portanto, manifesto o meu apoio ao movimento
man~, eop~putado Virgílio Guimarães prometeu en- municipalistél' Precisamos des?entrali~ar recursos e
tregélFó relatório da. reforma tributária nessasegun- fazer uma reforma tributária solidária~ntreosMunicí-

da-feira. O~ Prefeitos de Alagoas, de São Paulo e da pios,os Estadof3~aU?ião.Arefqrma não pode au-
Bahia,cornobem~isse o Deputado Paulo •. Guima- mentar a.car991 tributária destePais.
rães,já estão há uma s~man~ em Brasília, represen- Precisamos presti9iar não só QS Municípios,
tadospela Federação Nacional dos Prefeitos e pela mas também os Estados e as pequ~nas e microem-
Frente Nacional dos Prefe.itos. Eles tentam discutir a presas,pois> são elasquemovimentélm a economia,
questão comoHelatdrda Comissão Especial e com o promovem o desenvolvirnentoe fazem o Brasil cres-
Presi~~nte dl::i Repúplica. Infelizmente, até o presente cer, C(Jmgeraç~o de emprego e renda, de que este
momento,nãoc~nseguiram lograrêxito. País tanto precisa.

Os ~unicipios br~sileiros, destaco os alagoa- Sr. Presid~nte, mais uma vez, destaco minha
nos, passamporextrema dificuldade, como nunca ha- manifestação dê.apoio aos Prefeitos que estão aqui
viamos· visto, porqueperderam a arrecadação dos tri- em BrasHiae que tentam, neste momento, realizar um

Ii
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acordo com a Comissão Especial e com a Presidên
cia da República. Mas até agora, infelizmente, nem
eles nem a Federação nem a Confederação nem a
Frente Nacional dos Prefeitos, Sr. Presidente - e
V. Exa. poderia ser interlocutor desse processo -,
não conseguiram ser recebidos pelo Presidente da
República.

Muito obrigado.
O SR. MARCELlNO FRAGA (PMDB-ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna fazer um apelo
ao Governo Federal para que invista cada vez mais
no Banco da Terra, que já assentou milhares de famí
lias e assentará muito mais, proporcionando também
a paz no campo e a ordem social.

O programa de crédito fundiário do Ministério do
Desenvolvimento Agrário financia os pequenos em
preendedores rurais na compra de imóveis rurais e a
implantação de obras de infra-estrutura básica, como
construção ou reforma de residência, disponibiliza
ção de água para consumo humano e animal, cons
trução de estradas, rede interna de eletrificação,
abertura, recuperação ou construção de vias de
acessos internos e construção ou reforma de cercas.
Os beneficiários do programa contam também com o
crédito produtivo concedido pelo PRONAF.

O Banco da Terra destaca-se por seu mecanis
mo inovador, com execução descentralizada, e é ope
racionalizado por meio de suas agências estrutura
das pelos Estados ou Associações de Municípios em
todas as regiões do País. Outro aspecto importante
está na flexibilidade e transparência, porque é o pró
prio beneficiário - associação de produtores - quem
escolhe e negocia diretamente com o vendedor a pro
priedade que deseja comprar para o desenvolvimento
da atividade produtiva, seja ela ligada à agricultura,
pecuária, turismo rural ou artesanato.

No financiamento pelo Banco da Terra, os pro
dutores rurais têm até 20 anos para pagar o financia
mento da terra, com até 3 anos de carência, estabele
cidos em função da capacidade de pagamento, e os
juros são prefixados, em média, em 4% ao ano, consi
derado o rebate sobre os mesmos.

Defendo o programa por experiência que adquiri
quando fui Secretário de Estado da Agricultura do
Estado do Espírito Santo. Na ocasião, instalei 40 em
preendimentos beneficiando 536 famílias, em que fo
ram aplicados cerca de 7 milhões e 620 mil reais na
compra de terras e implantação de obras de infra-es
trutura básica. Após entendimentos entre as associa
ções dos agricultores e os técnicos envolvidos, esti-

pulou-se a área média de 10 hectares por família,
como a base de sustentação dos empreendimentos.

Destaco também o apoio das Associações de
Trabalhadores Rurais e dos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural Sustentável.

Registro ainda, Sr. Presidente, que esse progra
ma age de forma transparente, totalmente diferente
de invasões de terras, evitando confrontos com cida
dãos sem nenhuma qualificação rural e que se dizem
trabalhadores rurais para se aproveitarem da situa
ção. Ressalto mais uma qualidade do programa: man
ter a ordem social.

Em nome desta Casa, reitero apelo ao Governo
Federal para que invista cada vez mais no Banco da
Terra.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste pronunciamento em todos os meios de comuni
cação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, venho a esta tribuna
saudar a decisão proferida ontem pela Juíza Selene
Maria de Almeida, que permitiu o retorno do bom sen
so e do equilíbrio no que diz respeito à biotecnologia
no Brasil.

Tenho viajado nas últimas semanas pelo interior
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, para tratar do
tema da reforma da Previdência.

Não há uma reunião sequer a que eu tenha
comparecido, em que o produtor rural, ligado a quem
está plantando grãos no Rio Grande do Sul, não este
ja decidido a plantar soja transgênica. É bom lembrar
que tivemos safra recorde este ano e para a próxima
safra que será plantada no Rio Grande do Sul já se
projeta em todo o Brasil perspectiva ainda maior. O
fato ocorrido ontem relata essa extraordinária notícia
ao Brasil produtivo. Àqueles que advogam causa con
trária - a restrição, a cegueira tecnológica, o atraso na
questão da biotecnologia - , quero dizer que hoje não
há um continente no mundo em que não haja planta
ção de produtos de origem transgênica, que já se avo
lumam no mundo.

Há mais de 60 milhões de hectares produzidos
com produtos baseados na biotecnologia. Já há mais
de 1 bilhão de pessoas que consomem produtos de
origem transgênica - é praticamente o mundo todo.

Àqueles que abordam equivocadamente nesta
Câmara dos Deputados o fato de que o produtor bra
si�eiro ficará à mercê da multinacional A, B ou C, lem
bro que, diferentemente da Lei de Biossegurança em

---- ----- -------- ---------- -~~------------------ --------------
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outros países, aqui o produtor pode gerar, produzir
sua própria semente, armazená-Ia e plantá-Ia nas
plantações subseqüentes.

Não há necessidade de que ele volte a adquirir a
semente original para pagar royalty, seja uma multina
donal, seja a EMBRAPA.

É importante lembrar que a maioria das paten
tes que estão prontas para serem requeridas, bem
como a autorização de uso de sementes transgênicas
no Brasil são da EMBRAPA. Se o produtor brasileiro
tiver que pagar royalty será para essa empresa que
mudou o sistema produtivo brasileiro.

A EMBRAPA tem muito a lucrar, o sistema de
pesquisa voltado para a agropecuária brasileira tem
muito a ganhar com a volta do bom senso e da racio
nalidade.

O· Brasil é visto hoje como o mais importante
produtor agrícola do planeta. Com as novas fronteiras
agrícolas, a quantidade de terras agricultáveis e as
condições climáticas, o Brasil é absolutamente insu
perável na produção de grãos em escala competitiva.

Há apenas 2 gargalos. O primeiro, é o tecnológi
co, que sufoca a produção brasileira, impedindo que
milhares de produtores usem a semente adequada
para as culturas que a EMBRAPA já desenvolveu - in
clusive as de microclimas muito específicos, que me
lhoram significativamente a produção. O outro, é de
natureza logística e vem sendo resolvido muito me
nos por ação governamental do que pelo talento dos
nossos empreendedores, produtores rurais e coope
rativas.

Por isso, a Câmara dos Deputados deve louvar a
coragem extraordinária da Juíza SeIene ao cassar a
liminar que atrasava o Brasil.

Bem-vindos o futuro, a biotecnologia e a liberda
de que terá a EMBRAPA para trabalhar cada vez mais
e melhor a fim de que o agronegócio possa trazer
mais produção, emprego, riqueza e esperança ao
Brasil.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e
Srs. Deputados, o Governador de Pernambuco, Jar
bas Vasconcelos, regressou, na última semana, de
curta visita a Washington e Caracas a trato de pro
postas e projetos de Pernambuco: na capital dos
Estados Unidos, junto ao Banco Mundial e ao BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento) e, na
capital venezuelana, para reapresentação do projeto
de instalação de uma refinaria de petróleo no Porto de
Suape, litoral sul pernambucano, com parceria da

PDVSA - Petroleos de Venezuela S/A - e possível
participação acionária da PETROBRAS.

Como já informei várias vezes a esta Casa, em
sucessivos pronunciamentos desta tribuna, existe
uma empresa privada, a RENOR - Refinaria do Nor
deste, constituída justamente para levar adiante o
projeto que foi eleito pela PDVSAe tem o apoio políti
co do Presidente Hugo Chávez, desejoso de resgatar
a dívida histórica e política que a Venezuela tem com
um de seus heróis, o general do Exército boliviano, o
pernambucano Abreu e Lima, cujos restos mortais re
pousam no Cemitério dos Ingleses, na cidade de Re
cife, em túmulo mandado construir (e conservado)
pelo Governo da República venezuelana.

À parte esse lado sentimental, que muito pesa
nas relações entre os países - haja vista a nossa rela
ção especial com Portugal desde a Constituição de
1824 -, há, conforme declarou o Governador Jarbas
Vasconcelos, "uma pérspêctiva muito clara de a
PDVSA querer se instalarn~BrasHe em Suape". São
intenções baseadas em estlldos técnicos, concretos,
de viabilidade econômi?a e financeira, e nos cabe ali
mentar essa perspectiva e renovar, sempre que pos
sível, os argurrientos de ordem técnica. e as vanta
gens locacionais.

A ficha técnica desse projeto, atualizada, é a se
guinte: custo estimado - 2 bilhões·de reais; localiza
ção - porto de Suape, sul de Pernambuco; capacida
de de produção - 200.000 barris/dia de derivados de
petróleo; derivados - destilados e nafta para insumo
de futUra planta petroquímica; mercado -Norte e Nor
deste do Brasil; excêdentes - exportação; acionistas
- PDVSA, RENOR (empreendedores nacionais), in
vestidores institucionais e PETROBRAS, compartici
pação minoritária; prazo de construção - 44 meses,
incluindo a engenharia básica.

O GoverhO Estadual de Pernambuco participa
do empreendimento, assegurando, desde já, vanta
gens locacionais, benefícios e incentivos fiscais, com
alargamento da infra-estrutura, se necessário.

Paralelamente a esseprojeto, anuncia-se a pos
sibilidade de pesquisa de petróleo e g~s natural na
bacia Pernambuco - Paraíba, com indk;ios bastante
significativos na formação gElológica do Cabo, ao sul
de Recife, conforme assinalado, há algum tempo,
pela ANP - Agência Nacional de Petról~o a talponto
que o presidente dessa agência, diplomata Sebastião
do Rego Barros, ell1 artigo publicado no Jornal do
Commercio, dia 17 de outubro de 2002, se pergunta
va e respondia: "Tem petróléo em Pernambuco? Va
mos torcer e trabalhar para que sim".



38338 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

A mais notória tentativa de exploração de petró
leo em Pernambuco ocorreu na praia do Cupe, litoral
sul do Estado. Uma nova área, objeto de interesse, si
tua-se entre o Cabo de Santo Agostinho e São José
da Coroa Grande. A bacia sedimentar do Estado, na
quela região, tem características idênticas às da Ba
cia de Alagoas, onde há petróleo e gás natural. E é
muito comum surgirem no litoral manchas de óleo
mais densas do que aquelas identificadas em muitas
bacias produtoras, tidas como sinais de "rochas pre
cursoras de óleo" - mais um indício daocorrência de
petróleo no subsolo.

Se esses dois acontecimentos se juntarem 
instalação de refinaria em Suape, em função do mer
cado regional, e descoberta e exploração de petróleo
em Pernambuco - podemos aguardar para o Estado
um futuro mais promissor, alavancando o desejado
crescimento econômico dessa parte do Nordeste bra
sileiro.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PSB-RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Governo ainda não encontrou um referen
cial para estabelecer o teto salarial da classe traba
lhadora brasileira - vai aos poucos demonstrando
que, na prática, não corresponde efetivamente ao que
se chama teoria.

Sr. Presidente, num país como o Brasil, que
adota nas suas formulações a política do neoliberalis
mo, mas procura ignorar os avanços do capitalismo li
beraI, de nada adianta essa cortina com que se pro
cura esconder a realidade.

A carestia aumenta a cada dia e as estatísticas
mais recentes demonstram que o preço dos produtos
em geral subiu no último semestre. Queda nas ven
das, alta na inadimplência e aumento das demissões.
Esta é a situação atual do Brasil, que tem seu comér
cio tentando baixar a margem dos lucros para reduzir
os preços e assim vender mais. O efeito desse fenô
meno, Sr. Presidente, é o aumento das demissões.

Como um dos representantes do povo brasileiro
nesta Casa, nosso interesse é lutar pelo País, inde
pendentemente de quem seja o Chefe do Executivo
ou a que partido pertença. O superior interesse da po
pulação é suprapartidário.

O Governo precisa de iniciativa democrática,
permitindo que os Estados saiam do "sufoco" em que
hoje se encontram, com seu comércio retraído e, em
muitos casos, com suas finanças maisdo que comba
lidas.

Sabemos ser fundamental que o Estado invista
efetivamente em saúde, educação, segurança e as
sistência social.

Sr. Presidente, esperamos que o Governo se dê
conta dessa realidade e passe a exibir soluções que
interessem, prioritariamente, a nossa realidade. Te
mos de incentivar o comércio no País, investir na agri
cultura, em educação, melhorar com objetividade a
realidade da população. O Estado deve priorizar os
setores estratégicos para o interesse do povo brasilei
ro e não abrir espaços cada vez maiores para as cri
ses que nos sentenciam há tanto tempo.

Portanto, desta tribuna, apelamos ao Governo
para que a questão econômica do País seja prioriza
da e sobretudo se evite uma onda de desemprego em
massa.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Recente matéria publicada no Jornal do Brasil

tratou do aumento no preço de remédios. Descre
veu-se, em alguns casos, assombroso percentual de
até 85,71 % de majoração.

Para citar um exemplo específico, Sr. Presiden
te, veja-se o caso do antiácido Biodrox, que ficou
85,71 % mais caro. Há relatos de outros remédios que
tiveram preços aumentados.

A constatação do aumento foi feita através de
pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Far
mácias (CRF) do Distrito Federal e pelo Instituto Bra
sileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos. To
davia, não há justificativa plausível para esses au
mentos, se considerarmos que a matéria-prima teve
redução média de 40%.

Segundo o presidente do Conselho os reajustes
são abusivos, pois os laboratórios desrespeitam os
usuários lançando mão do artifício de aumentar os
preços em pequenas e sucessivas doses.

Maiores prejudicados nesse massacre dos la
boratórios' os consumidores precisam cobrar uma fis
calização mais acurada por parte das autoridades pú
blicas.

Há depoimentos indignados que culpam a fal
ta de vontade política de defender os direitos dos
consumidores; outros relatos queixosos indagam
acerca dos genéricos, nem sempre encontrados
nas farmácias.

Lançada no mercado em fevereiro de 2000, a
categoria de medicamentos genéricos surge como
opção para baratear os custos do tratamento de do
enças. Vendidos pelo nome do princípio ativo, com
características farmacológicas iguais às das marcas
tradicionais, esses remédios desobrigam o fabricante

------ ------------- -------- ------------------------------- ---
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de investir em pesquisa, desenvolvimento ou marke
ting, o que se pode traduzir em redução média de
40% no preço final.

Para o CRF, a saída para acabar com a farra dos
laboratórios reside na publicação do preço dos remé
dios no Diário Oficial, que deverá estar à mão para
consulta nas farmácias.

Sras. e Srs. Deputados, é desnecessário lem
brar quão frágil um indivíduo se torna ao ser acometi
do poruma enfermidade ou assistir a umde seus fa
miliares nesse quadro. Tanto maior a gravidade, tanto
maior a angústia, quanto maiores as despesas.

NãOpodemos permanecer indiferentes a tão te
merário quadro. De fato, não é esta a primeira vez que
abordo o assunto.

Por diversas vezes o fiz e continuarei me insur
gindo contra o aumento abusivo no preço de medica
mentos, recurso. de tão difícil acesso para a grande
maioria da população brasileira.

Era°que tinhaa dizer.
A~RA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pronuncia

o seguintE3 discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a democratização e a transparência dos ser
viços públicos são compromissos não apenas do meu
trabalh(), mas da própria história do Partido dos Traba
Ihador~s. Porfê:lnto, isso n~o poderia ser diferente nas
diferentes áreas do Governo do Presidente Lula. Re
cent{7mellte, •. apompanhei a diretoria da Associação
BrasileirEldos RE3presentantes de Veículos de Comuni
cação (AI3BE:J~1llaudiência com o Ministro da Secre
taria de Comunicação de Governo, Luiz Gushiken.

Os representantes da ABRE, mais de 4.000 jor
nais e rádios do interior do País, explicaram que, nos
últimos. 8 anos, as verbas. publicitárias do Governo
Federalficararnconcentradas apenas nos grandes
veículo~ -achamadagrande imprensa -, que mui
tas vez~snão.atingema maioria da população que
mora fora· dÇls Capitais. Levantamentos da associa
ção.confirmam7sses arg~mentos, já que, durante o
período ?itado, apenas 0,0001 % dos recursos publici
tários foram encaminhados para jornais e rádios do
interior d9. País.. O mesmo estudo comprova que,
quanto mais distante a cidade fica dos grandes cen
tros Urb~J10S,rnaioré o potencial de leitores e ouvin
tes da mídia local.

Dianted~ssequadro,Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Depu~adqs, •.o~ veículos que integram a associação
defendemmaiprparticipação nas verbas publicitárias
federais, i3.lg() entre 5% e 8% do total do volume a ser
gastqcompublicidadeoficial. Os dirigentes da ABRE
entendem· que isso proporcionaria um alcance maior

da comunicação do Governo. Ao mesmo tempo, eles
se dispõem a oferecer uma Bonificação de Volume
Social (BVS), ou seja, 20% de tudo o que fosse veicu
lado nesses órgãos seriam destinados, gratuitamen
te, para campanhas sociais.

Trago essas informações ao conhecimento des
te Plenário por entender que a publicidade oficial é
um instrumento importante para a conscientização
social e a divulgaçãodos serviços públicos. As ques
tões de saúdE3 pública,. como as campanhas antidro
gas e de combate à dengue, são exemplos de como
esses recursos são vitélis para apopulação. Alémdis
so, a divulgação de informações é fundamental para a
transparência e conseqüente fiscalização do Poder
Público.

Gostaria de finalizar minha fala •lembrando que,
durante meu Governo à frente da Prefeitura de San
tos, 110 litoral paulista, a propaganda foi •usada como
aliada no combate à AIDS. Foi nesse período que o
Município deixou de ser considerado a capital brasile
ira da AIDS. Grande parte do sucesso desse trabalho
deve-se à divulgação de campanhas de prevenção à
doença, efetuada através da publicidade oficial.

Peço entâo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que reflitamos cuidadosalllentesobre as suges
tões de uma distribuição mais E3quilibrada e democrá
tica da publicidade oficial do Governo,. no sentido de
torná-Ia mais eficiente para atingir os objetivos a que
se propõe.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa, especialmente no programa A Voz do Brasil.

OSR. VANDER lOUBET(PT-MS. Pronuncia0
seguinte discurso.) __ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no conceito do imortal escritor Coelho Neto,
Pátria Ué certa porçãode terra onde soam aspalavras
de um idioma e persistem os hábitos, as tradições, o
culto e a lei de um povo, cuja vida se perpetua em
uma história". Definição de pátria que.repousa, como
vemos, em 4 alicerces: o território, a língua, a cultura
e a história.

O conceito é, portanto, mais teórico do que na
tural, segundo a reflexão do autor maranhense:

'~ natureza (. ..) nem sempre estabele
ce diferenças entre territórios que confinam,
tanto que a flora e a fauna de um país viçam
e proliferam no que lhe fica contíguo, mas a
denominação. varia; e essa variante é que,
verdadeiramente, estabelece a separação.
Assim a I(ngua, os hábitos, as tradições, o
culto e a lei são os fUhdamentos da nacio-



Muito obrigado.
O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com imensa preocupação que me
dirijo a este Plenário. Preocupação com a manuten
ção do Estado de Direito, que vem sendo frontalmen
te desacreditado pelas constantes invasões de terra
promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rura
is Sem Terra.

Os brasileiros andam exasperados com o espe
táculo das invasões protagonizado pelo MST. No País
inteiro não se fala em outra coisa. Eu não tenho nada
contra a reforma agrária pela via legal, mas, conve
nhamos, o caminho da violência, pregada aberta
mente pelas cabeças pensantes do Movimento, não é
o caminho a ser seguido.

As invasões, Sras. e Srs. Deputados, estão as
sumindo proporções inaceitáveis. Tudo em nome de
uma justiça social que, embora essencial, não pode
justificar ações pautadas na ilegalidade, geradoras de
violência e intranqüilidade aos cidadãos que vivem no
meio rural. Está valendo aqui o velho ditado popular:
os fins justificam os meios.

As invasões fazem das leis letra morta, desafi
am a autoridade das instituições e deixam um rastro
de incerteza sobre o futuro do País. Não podemos
perder de vista que a primazia da legalidade repre
senta lastro insubstituível da democracia!

A manutenção do Estado Democrático de Direi
to é a maior demonstração que as autoridades com
petentes podem dar da capacidade de gerenciar con
flitos e resolver anseios sociais. Afinal, para que o Po
der constituído se apresente ao povo como garantia
de paz social, é sua obrigação defender o Estado De
mocrático de Direito!
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nalidade. As espécies não morrem e a natu- Nós todos, trabalhadores, somos povo - e povo
reza serve-se de todas as forças e de todas altivo, por nossas gloriosas e imorredouras tradições,
as fraquezas para perpetuar a vida, repro- por nosso presente árduo e difícil, pela gigantesca
duzindo-se. Dessa forma, devem os homens responsabilidade que temos para com o Brasil do
manter as tradições que se embebem no amanhã, que haveremos de construir sobre o esteio
passado, como as raízes das árvores se en- do patrimônio moral e da grandeza cívica.
cravam na terra, dela tirando a seiva que se Despedimo-nos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
abre em flor e incorpora-se ao fruto". putados, lembrando as belas palavras com que o

grande Rui Barbosa definiu os patriotas: "Não são
aqueles que plantam a semente da couve para o pra
to de amanhã, mas aqueles que plantam a semente
do carvalho para o abrigo do futuro. Aqueles cavam
para si mesmos; estes lavram para seu país, para a
felicidade dos seus descendentes, para o gênero hu
mano".

Devem os homens, por força de impulso natural
e consciente, estimular os sentimentos patrióticos e
dedicar-se a tudo que diga respeito a sua terra e a sua
gente. Da limpidez do espírito, da retidão de idéias, da
força do caráter flui necessariamente o amor à pátria,
o amor ao Brasil, consolidado esse profundo amor no
que denominamos sentimento de brasilidade.

Lógico que vivemos momentos difíceis: crise, in
flação, recessão, custo de vida, evasão de capitais, a
violência rural e urbana alimentada pelo ódio no cora
ção de muitos; o crescimento desordenado de alguns
setores de produção, enquanto outros sequer são be
neficiados; as discrepâncias sociais, o menor aban
donado; as autoridades, embora legítimas, sem lide
rança; as doenças; a medicina ainda curativa e não
preventiva; o ensino deficiente porque deficiente a es
trutura; as dívidas crescentes a onerar os cofres públi
cos; as obras deficitárias, além de outras que são lan
çadas sem obedecer a uma ordem de prioridade; o ci
dadão que trabalha sem sentir aumentar o seu ganho;
o comerciante, o agricultor, o pecuarista - a classe
trabalhadora, enfim, a reivindicar o que é seu de direi
to. E o povo cansado de lutar. ..

Aí, porém, é que se estabelece a distinção entre
o forte e o fraco. Mesmo cansados, cumpre-nos bus
car no íntimo a energia e a força moral suficientes
para prosseguirmos na luta diária - por nossos filhos,
por nossa religião, por nosso Deus, por nosso próprio
orgulho, por nossa vida, por nosso próximo, por nossa
pátria. Amar a pátria e respeitá-Ia é nosso dever como
cidadão. Este o sentimento de amor que purifica o
nosso coração e o nosso espírito, que nos faz viver
uma vida saudável, que alivia o fardo que cada um de
nós conduz para o objetivo do bem-estar social.

É o amor que nos leva ao caminho da verdade,
da retidão, da honra e das virtudes que enaltecem o
homem, perante o altar sagrado da justiça humana e
ela justiça divina. Pois pátria é tudo isso, e mais a res
ponsabilidade consciente de ultrapassar obstáculos,
solucionar problemas, minimizar as dores, na busca
incessante de melhores dias para nós e para todo o
Brasil.

~- ------- - ~-~-~-----~-~~- -~~-------~----~ - -~~ -~- -~ --------_._---
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Sr. Presidente, as instituições responsáveis pela cês querem muitas coisas; mas, como não podem
implementação da reforma agrária têm a obrigação tê-Ias, estão prontos até para matar, a fim de conse-
de agir como entes públicos, a serviço da Nação, e gui-Ias. Vocês as desejam ardentemente; mas, não
não como vem ocorrendo, com total deferência ao conseguem possuí-Ias, brigam e lutam. Não conse-
MST, como se ao Movimento coubesse definir, sozi- guem o que querem porque não pedem a Deus".
nho, os rumos da política fundiária. Sr. Presidente, o MST vem ditando regras e ser-

O grau de envolvimento desse Movimento é ta- vindo de escola para outros movimentos urbanos,
manho que não se vislumbram avanços qualitativos como o dos sem-teto. Multiplicam-se, assim, as inva~

na política de reforma agrária. E aí, senhores, reside sões e as possibilidades de conflitos, com conse-
minha preocupação maior. As experiências passadas qüências cada vez mais graves.
já demonstraram que fornecer apenas a terra não é O certo é que o Estado Democrático de Direito
suficiente para mudar a realidade agrária do País. tem de ser preservado. A simples garantia das autori-

Garantir ao assentado a condição necessária dades de que a legalidade não será quebrada já não
para tirar da terra seu sustento e progressão social é basta.
parte fundamental do processo.de reforma agrária e A crescente tensão no campo exige intervenção
não se coaduna com o atendimento das demandas imediata do Estado. O cumprimento da medida provi-
do MST, quase sempre voltadas para o cumprimento sória que exclui da reforma agrária invasores e terras
de metas quantitativas e para o aumento do número invadidas é o primeiro passo a ser dado no contexto
de famílias assentadas por ano. da ação ostensiva que cumpre ao Poder Público de-

At~nder as demandas do Movimento, que, des- flagrar.
de a sua origem, tem nO arrebanhamento de desem- É necessário, sobretudo, que o Presidente da
pregados nas periferias urbanas tática usual, é o República exerça a autoridade que lhe foi outorgada
mesmoque pôr lenha nafogu~ira, dadoque o aumen- pela maioria esmagadora do povo brasileiro. Aclama-
to excessivo do número de assentados faz, sim, que do, pelo voto, representante das aspirações dos bra-
os recursos disponíveis sejam insuficientes para a sileiros, cumpre-lhe atuar com todo o rigor, dentro dos
condução de uma política de reforma agrária com limites que Circunscrevem um Estado juridicamente
qualidade. organizado. Eis o anseio da sociedade: ver o Governo

A· conseqüência inevitável de um programa de reverter o quadro de violência e insegurança reinante
assentamento inadequado é o abandono dos lotes e no campo. A sociedade, senhores, assiste a tudo re-
posteriOr aumento do número de embarracados nas ceosa, aguardando, como disse há pouco, a entrada
beiras de estrada, além do aumento das invasões de em cena da autoridade máxima do Estado brasileiro
propriedades privadas. Essa tática cria um ciclo vicio- para fazer valer a lei.
so, econtinuar agindo a reboque do MST só aumenta Sr. Presidente, gostaria que este meu pronunci-
oprdblema, o que, com certeza, não será a melhor amento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil.
opção para o Governo. Obrigado.

A piorar a situação, entre a ocorrência de uma O SR. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB-RS. Pro-
invasão e outra, o líder João Pedro Stédile faz, agora, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
uma aparição incendiária. Sua exibição inclui o amo- Srs. Deputados, é com muita satisfação que ocupa-
lar de foices para um confronto que, a meu ver, se faz mos a tribuna no dia de hojepara destacar os 75 anos
cada Vez mais iminente entre MST e fazendeiros. da Polícia Rodoviária Federal. Queremos fazer um re-
Para ser ator, no pólo passivo, desse macabro espe- conhecimento público a essa instituição - e acredita-
táculo que a todos assusta, basta ser proprietário de mos que o fazemos com o endosso de todos os cole-
imóvel rl..lralcom área superior a 2.000 hectares. gas Parlamentares e desta Casa.

Todo o estardalhaço causado pelo MST, ao di- Visando à proteção e à segurança da socieda-
fundir a violência, faz-me recordar do livro sagrado, a de, a Polícia Rodoviária Federal tem crescido e se
Bíblia, que, com imensa sabedoria, em várias passa- destacado por seus ideais na tarefa de suprir as ne-
gens confirmaa necessidade moral de respeito à pro- cessidades de uma sociedade que necessita cada
priedade alheia e de rejeição à violência. vez mais de tranqüilidade.

Esta na Bíblia, em Tiago 4, 1-2: "De onde vêm A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo Pre-
as lutas.e as brigas de vocês? Elas vêm dos maus de- sidente Washington Luís no dia 24 de julho de 1928,
sejos qae estão sempre lutando dentro de vocês. Vo- por meio do Decreto nO 18.323, que definia as regras
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de trânsito à época, com a denominação inicial de Po
lícia de Estradas. Somente em 1935, Antônio Felix Fi
lho, o Turquinho, considerado o primeiro patrulheiro
rodoviário federal, foi chamado pelo administrador
Natal Crosato, a mando do engenheiro-chefe da Co
missão de Estradas de Rodagem, hoje DNER, Yeddo
Fiúza, para organizar os serviços de vigilância das ro
dovias Rio - Petrópolis, Rio - São Paulo e União
Indústria.

Naquela época, as fortes chuvas exigiam me
lhor sinalização e desvio de trechos, inclusive com a
utilização de lampiões vermelhos durante a noite.
Apresentado ao engenheiro Yeddo Fiúza, Turquinho,
como ficou conhecido dentro da PRF, recebeu a mis
são de zelar pela segurança das rodovias federais e
foi nomeado inspetor de tráfego, com o objetivo inicial
de, usando duas motocicletas Harley-Davidson, per
correr e fiscalizar as ditas rodovias, contando com
cerca de 450 vigias da Comissão de Estradas de Ro
dagem - CER, para esse fim.

Desde 1927, Turquinho defendia a criação da
Polícia de Estradas, daí o seu aproveitamento como
primeiro inspetor de tráfego. Ainda em 1935, Yeddo
Fiúza indicou Carlos Rocha Miranda para organizar a
estrutura da Polícia das Estradas, tendo em Turqui
nho o seu maior auxiliar. Juntos, criaram, no dia 23 de
julho de 1935, o primeiro quadro de policiais da hoje
Polícia Rodoviária Federal, denominados à época
inspetores de tráfego.

Eram eles: Antônio Wilbert Sobrinho, Alizue
Galdino Neves, Ranulpho Pereira de Carvalho, Mano
el Fonseca Soares, Nicomedes Rosa e Silva, Walde
mar Barreto, Adelson José dos Santos, Manoel Go
mes Guimarães, Pedro Luiz Plum, Mário Soares, Lu
ciano Alves e Nelson Azevedo Barbosa.

Da época de sua criação até meados de 1939, o
Sistema Rodoviário incluía apenas as rodovias Rio
Petrópolis, Rio - São Paulo, Rio - Bahia e União
Indústria. Somente em 1943, no Estado do Paraná, foi
criado um núcleo da Polícia de Estradas, com o objeti
vo de exercer o policiamento de trânsito em rodovias
em construção naquele Estado.

Daí em diante, foi-se ampliando a área de atua
ção da Polícia Rodoviária Federal até os dias de hoje,
quando a malha rodoviária federal fiscalizada chega a
53 mil quilômetros de rodovias e estradas, de Norte a
Sul do Brasil.

Com o Decreto na 8.463 (também conhecido
como Lei Joppert), de 27 de dezembro de 1945, que
criou o Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem - DNER, nasceu a denominação de Polícia Ro
doviária Federal, pois o art. 20

, letra "c", do referido

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

decreto deu ao DNER o direito de exercer o poder de
polícia de tráfego nas rodovias federais. O nome Polí
cia Rodoviária Federal foi sugerido pelo engenheiro
Ciro Soares de Almeida e aceito pelo então dire
tor-gerai do DNER, Edmundo Régis Bittencourt.

Até dezembro de 1957, a Polícia Rodoviária Fe
deral era supervisionada pela Divisão de Conserva
ção, Pavimentação e Tráfego, do DNER, à qual esta
vam subordinados os distritos rodoviários federais, na
forma do Decreto na 31.154, de 19 de julho de 1952,
art. 15, letras "d" e "h". Em 12 de dezembro de 1957,
com a assinatura do Decreto na 42.799, a PRF pas
sou a fazer parte da Divisão de Trânsito, órgão incum
bido de concentrar todos os serviços técnicos e admi
nistrativos ligados à administração do trânsito. Desli
gou-seassim do DCPT e concentrou seu comando na
área central do DNER, uniformizando seus procedi
mentos no âmbito dos distritos.

Em 21 de março de 1969, foi assinado o decre
to-lei que regulou a Política Nacional de Viação Rodo
viária e fixou diretrizes para a reorganização do Depar
tamento Nacional de Estradas de Rodagem e, em con
seqüência, do policiamento de trânsito das rodovias fe
derais executado pela Polícia Rodoviária Federal.

Em 25 de março de 1971 , foi assinado o Decreto
na 68.423, que estabelecia:

'~rt. 61. À Divisão de Engenharia e
Controle de Trânsito cabe a programação, a
organização, a direção, a orientação, o con
trole e coordenação das atividades de polici
amento, sinalização, controle e orientação de
trânsito nas rodovias federais, a administra
ção de pedágio, a pesquisa para determina
ção de índices de segurança e fluência do
trânsito, o levantamento, análise e divulgação
de dados e informações sobre o trânsito nas
rodovias federais; cabe-lhe ainda zelar pela
regularidade dos procedimentos relativos a
engenharia e atividades operacionais de
trânsito, mediante ação orientadora junto aos
Distritos Rodoviários Federais, demais unida
des do DNER ou órgãos delegado".

Finalmente, com a assinatura do Decreto na
74.606, de 24 de setembro de 1974, que dispôs sobre
a estrutura básica do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, foi criada a Diretoria de Trân
sito e, integrada a ela, a Divisão de Polícia Rodoviária
Federal.

Com o advento da Constituição de 1988, a Polí
cia Rodoviária Federal foi institucionalizada e integra-

--- . __..._--~ ...._-_ ...._---_.
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da ao Sistema Nacional de Segurança Pública - Ca
pítulo 111, art. 144, caput, inciso 11, e § 2°:

'~rt. 144. A segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabílídade de to
dos, é exercida para a .preservação da or
dem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, através dos seguintes ór
gão:

11 - polícia rodoviária federal;
§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão

permanente, estruturado em carreira, desti
na-se, na forma da lei, ao patrulhamento os
tensivo das rodovias federais ".

Sob essa nova ótica, a Polícia Rodoviária Fede
ral passou a ter também como missão parte das res
ponsabilidades do Poder Executivo Federal para com
a segurança pública, além das ~tribuiçõesnormais de
prestar segurança aos usuáriosdas rodovias federa
is, socorrer as vitimas de ~cidentes<;fe trânsito, zelar
pela proteção do patrimônio da União, etc.

Por meio da Lei n° 8.028, de12 de abril de 1990,
e do Decreto n° 2, de 18 de janeiro de 1991, a Polícia
Rodoviária Federal passou a integrar a estrutura or
ganizacional d0f'v1inistérioda J~stiça como Departa
mento. de Polícia Rodoviári.a Federal, tendo sua estru
tura e competênciadefinida no art. 23 do supracitado
decreto eno Regimento lnt~rl)o,aprovadopela Porta
ria Ministerial n0237, de1~dernarçode 1991-

Posteriormente, o Departamento de Polícia Ro
doviáriaFederal, por ml;1io do Decreto n° 761., de 19
de fevereiro de 1993, passou a intl3grar a estrutura re
gimental. da .Se~retaria de Trânsito do Ministério da
Justiça. Recent~rnente,pelo Decreto n° 1.796, de 24
de janeiro de 1996, o DPRFpassou aintegrara estru
tura regimental.d~ Secre~caria de Planejamento de
Ações Nacionais de Segurcança Pública do Ministério
da Justiça.

Dessa forma, Sr. Presidente, prestamos nossa
justa homenagem a toda a equipeda Polícia Rodoviá
ria Federal pelos serviços prestados ao Brasil e aos
brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna da Câmara dos
Deputados registrar o falecimento do Presidente do
Conselho de Adrnihistração do conglomerado empre
sarial Eliane. Revestimentos Cerâmicos, Edson Gaid
zinski, ocorrida dia 22 de julhoúltimo.

Morto ~os63 anos em conseqüência de uma
parada cardíaca, Edson Gaidzinski era uma figura

respeitada nos meios empresariais brasileiros. Co
meçou a trabalhar na Eliane Revestimentos Cerâmi
cos em 1963 e ocupou sucessivos postos administra
tivos no empreendimento. Construiu· uma carreira vi
toriosa, cujos êxitos são indiscutíveis e merecem o re
conhecimento geraL

A empresa Eliane foi fundada em 1959 por seu
pai, Maximiliano Gaidzinski. O negócio surgiu a partir
da aquisição de umapequena cerâmica rudimentar
no Município de Cocal do Sul, em Santa Catarina. Vi
sionário, o velho Maximiliano apostava no futuro e ini
ciava ali a saga de uma família que sempre acreditou
no trabalho e nas potencialidades econômicas do
Brasil.

Por 15 anos, entre 1980 e 1995, Edson Gaid
zinskiesteve da Presidência Executiva do grupo em
presarial e,. graças ao. seu arrojo, a. E1~ane •Revesti
mentos Cerâmicos transformou-se em uma das maio
res produtoras mundiais de cerâmica. A empresa atu
almente exporta produtos para mais de 85 países dos
diversos continentes.

A empresa é. desde 1994 líder nacional de ex
portação no setor. Em2002, a Eliane Revestimentos
Cerâmicos foi responsável por 25% das exportações
brasileiras no setor, comvalores que chegaram a U$
45 milhões. As 13 unidades da empresa produziram
37 milhões de metros quadrados de pisos e revesti
mentos de cerâmica eri) 2002, contabilizando um fa
turamento de quase R$ 450 milhões.

O conglOmerado também possui empresas no
exterior, a exempl() daEliane C~ramicTile, nos Esta
dos Unidos. Nos últimosanos,ampliouQs investimen
tose foi a primeiraempres~ cerâmica na produção do
piso porcelanato. Etambém a primeira .indústria de re
vestimento do mundo a ser certificada com· o ISO
14001.

Ao destacar a trajetória do empresário Edson
Gaidzinski, que sempre teve ao seu lado na condução
da Eliane Revestimentos Cerâmicos o irmão Vicente
e os cunhados Aristorides Vieira Stadler e Edson Viei
ra Bastos, quero solidarizar-me com a toda a família
Gaidzinski, lamehtand() a perda precoce desse gran
de empreendedor brasileiro.

Com o pedido de envio de votos de pesar à famí
lia Gaidzinski e ao êbnjuhtodedirigentes e trabalha
dores da Eliane Revestimentos Cerâmicos, elevo pre
ces a Deus e peço que acolha com sua infinitabonda
de o notável brasileiro e admirável empresário Edson
Gaidzinski.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
O setorvinícolábrasileirovem cumprindo, nos últimos
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anos, uma trajetória vitoriosa na conquista de espa
ços tanto no mercado interno, através ampliação do
consumo de vinho per capita, como no mercado ex
terno, por intermédio do acréscimo de sua participa
ção na pauta de exportação.

Ano após ano, as vinícolas nacionais, especial
mente aquelas baseadas na Região Sul do País, cujo
clima é apropriado ao cultivo de variedades apuradas
de uva, vêm aprimorando a qualidade da produção e
~lranjeando o respeito dos apreciadores de vinho,
numa caminhada de muita luta, mas também de mui
ta dedicação, profissionalismo e trabalho.

Hoje, os vinhos produzidos no Vale dos Vinhe
dos, em Bento Gonçalves, em Garibaldi, para ficar so
mente nestes exemplos, em vinícolas de porte consi
derável como a Miolo, Casa Valduga, Salton, Dom
Cândido, Dom Laurindo, Boscatto, Lovara, George
Aubert, Cooperativa Aurora, Angheben, Chandon,
Cooperativa Garibaldi, Baron de Latier, dentre outras,
impuseram-se junto ao consumidor brasileiro pela
qualidade. Muitos dos produtos nacionais alcançaram
renome internacional e já aparecem com destaque
nas cartas das melhores casas da Europa e dos Esta
dos Unidos.

Contudo, todo esse patrimônio de conquistas do
conjunto de vinícolas brasileiras, hoje um dos mais
promissores do mundo, corre agora o risco de cair por
terra diante de uma medida baixada em meados de
julho pela Secretaria da Receita Federal, que reen
quadra as bebidas alcoólicas nas faixas de tributação
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

O novo enquadramento definido pela Secretaria
da Receita Federal atingiu um universo de 1,3 mil pro
dutos alcoólicos, a maior parte composta de vinhos.
Segundo o Presidente da União Brasileira de Vitivini
cultura (UVIBRA), Danilo Cavagni, a medida desorga
niza o mercado e pode deprimir o consumo de vinho
nacionais.

Em determinados casos, como demonstra o
Presidente da UVIBRA, o IPI aumentou de R$ 0,20
para R$ 0,80 por garrafa. Ele cita como exemplo a li
nha de produção da vinícola Salton, baseada em
Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, cujos vinhos
de primeira qualidade sofreram taxação que superam
o patamar de 143%.

Danilo Cavagni afirma que o reenquadramento
baixado pela Secretaria da Receita Federal provocará
reajustes superiores a 20% nos preços finais dos vinhos
brasileiros. Ele observa, com razão, que isso pode ser
fatal para indústria da vinícola nacional, sobretudo ten
do em vista que o momento é de redução de poder
aquisitivo para a grande maioria da população.

O quadro, de fato, é crítico para a indústria viní
cola. Levantamento recentemente divulgado pela Mi
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) aponta que, nos primeiros quatro me
ses de 2003, o consumo de vinhos finos no Brasil re
cuou 10,8% em relação ao mesmo período de 2002.

A retração do consumo pode anular os esforços
de crescimento das vinícolas. Hoje, poucos apostam
que o setor consiga pelo menos empatar com os 49,5
milhões de litros consumidos no ano passado. Por en
quanto, a queda do consumo atinge com maior inten
sidade os vinhos importados, mas os vinhos naciona
is agora entraram na linha de fogo com o reenquadra
mento do IPI procedido pela Secretaria Federal.

Não há dúvida de que qualquer aumento de pre
ços dos vinhos brasileiros vai aumentar a competitivi
dade dos vinhos importados, principalmente com a
queda do dólar para níveis de cerca de R$ 3,00. Sem
contar, como adverte Danilo Cavagni, que as indústri
as de vinhos nacionais estão operando atualmente
com uma ociosidade da ordem de 50%.

Faço aqui, portanto, um apelo à sensibilidade do
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e do Secretário
da Receita Federal, Jorge Rachid, para que revejam o
reenquadramento do IPI que passará a incidir sobre
os vinhos brasileiros e, em conseqüência, resguar
dem as grandes conquistas obtidas pelas vinícolas
nos últimos anos no Brasil.

Trata-se, sem dúvida alguma, de um pleito justo
da União Brasileira de Vitivinicultura, Danilo Cavagni,
que encarna sem nenhuma dissimulação a luta pela
sobrevivência da indústria nacional em face da con
corrência dos produtos importados. O novo enqua
dramento é inoportuno, prejudica as empresas produ
toras e restringe o consumo do vinho brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, alguém já disse que a democracia é o me
lhor regime entre os piores. Ocupo esta tribuna para
registrar o meu protesto contra os atos de vandalismo
que tomaram conta deste Poder na semana passada,
quando manifestantes exaltados quebraram as vidra
ças do prédio do Congresso Nacional, numa clara
afronta à liberdade e ao Estado de Direito.

Tenho dito, desta tribuna, que a via institucional
é o caminho mais seguro para o Brasil superar o pro
blema das chagas sociais, crescer de forma sustenta
da, construir a cidadania, melhorar a qualidade de
vida de seu povo e avançar em direção a valores



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DdS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38345

como a solidariedade, a liberdade, a justiça social. A
plena liberdade de expressão é o instrumento a ser
utilizado para que o País consiga concretizar o sonho
de vida melhor para o seu povo.

Tenho defendido, Sr. Presidente, a liberdade de
expressão como· um direito cristalino, inal.ienável do
cidadão brasileiro. Como bem disse recentemente o
ilustre Senador Aloizio Mercadante, "não existe Esta
do de Direito e nem liberdade se não tivermos um
Parlamento livre, independente, pluralista, onde cada
homem que aqui éstá tenha uma condição preliminar,
que é o votd'.

O voto é a razão da representação. O voto é a
expressão da maioria. O voto é a segurança do plura
lismo junto com a liberdade partidária, a liberdade de
organização. O voto, portanto, é uma dimensão fun
damentai da democracia representativa e da constru
ção dacidadania.

Fiquei absolutamente perplexo ao ver uma mi
noria de baderneiros agredindo o Parlamento, que
brando vidraças, jogando pedra numa instituição que,
bem ou ma.l, sempre se colocou numa posição de
vanguarda em relação à defesa das liberdades e ga
rantias· individuais. Essa estratégia de intimidar ho
mens e mulheres que aqui chegaram, conduzidos
pela soberania do voto popular, é absolutamente
equivocada e infrutífera.

Gqstariaderessaltar que sempre defendi o legí
timo direito de manifestação dos servidores públicos.
A rigor, eles não têm responsabilidade pelo estado
em que se encontraa Previdência Social. É absoluta
mente normal. que, para defender seus pleitos, eles
seorganizem em manifestações legítimas para influ
enciar os Poderes constituídos e, assim, garantir a
aprovação de suas bandeiras de luta. Mas, entre uma
reivindicaçãoJégltima e um ato de agressão, há uma
distânciá muito grande. Vale lembrar que o caminho
do diálo~o.é sempre aquele que ordena os conflitos
numa sociedade democrática.

A minoria que promoveu atos de depredação do
patrimônio daCâmara dos Deputados não faz parte
dos servidores deste País, não representa os profes
sores, os m~dicos,os funcionários da diplomacia bra
sileira, do Banco Central, da Receita Federal e os fun
cionários de toda ordem, que desempenham o papel
essenciaJ de servir ao Estado e de buscar, portanto,
defender os interesses da Nação e do nosso povo.

Não há. nesta Gasa nenhum Parlamentar que
não gdstaria de estar votando um aumento para o
funcionalismo público, em vez de medidas impopula
res envolvendo a Previdência. Mas esta é a realidade
do País. Ousefaz a reforma, ou o Brasil quebra literal-

mente. É bom que se diga que o que está sendo vota
do nesta Casa é uma exigência para que possamos
ter um sistema· de Previdência Social viável para o
povo brasileiro, muito embora eu tenha me manifesta
do contra medidas absolutamente demagógicas,
como a mera taxação dos aposentados. A grande ver
dade é que temos de avançar em muitos pontos. Não
é possível, no serviço público, a mulher se aposentar
com 48 anos e o homem com 53. Nãoestá correto, no
setor privado, 16 milhões de aposentados e pensio
nistas receberem até um salário mínimo, ninguém re
ceber mais do que 1.580 reais hoje para se aposen
tar, tendo 40 milhões de pessoas fora da Previdência
Social. E, quando analisamos as. aposentadorias no
setor público, vemos que a média de aposentadoria
no Ministério Público é de 12 mil reais; no Judiciário,
de 7 mil reais; no próprio Poder Executivo, de 2.980
reais; e no Legislativo, de 1Omil. reais. As desigualda
des são muito grandes, quando analisamos a apo
sentadoria da maioria do povo, que é de apenas 380
reais.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que, ao longo
de minha militância, tenho me posicionado ao lado da
nobreza de propósitos. Não consigo aceitar que al
guém que jogue pedra nesta Casa tenhaconsciência
de que, se existe democracia hoje no Brasil, isso se
deve muito aotra.balho do Legislativo; sem duvida al
guma, o mais transparente e desprotegido dos Pode
res. Sempre lutei para que manifestações democráti
cas pudessem ser realizadas neste País. Aceito a
pressão legítima sobre os Poderes, mas não venham
atirar pedras nesta Casa, porque farão mais fortes os
homens que aqui estão.

Sou um Parlamentar absolutamente em paz
com a minha consciência. Tenho assumido uma pos
tura críticaemrelação ao Governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, mas jamais irresponsável, do tipo
que atira pedras. Viva a democracia! Viva a Câmara
dos Deputados!

Muito obrigado.
o SR. JQSÉ RAJÃO (PSDB-DF. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontehldei.~ntrada nesta Casa ao projeto de
lei que cria o Cadastro Nacional de Veículos Sinistra
dos Irrecuperáveis. O referido Projeto de Lei recebeu
o na 1.668, de 2003, e pretende acabar com a indús
tria dos carros roubados que têm apoio de empresas
seguradoras amorais.

Foi através de reportagem veiculada no progra
ma dominical Fantástico, da Rede Globo de Televi
são, que os brasileiros tomaram conhecimento de um
golpe que alimenta a indústria dos carros roubados.
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Denúncia muito importante, que nos remete a
uma realidade que atinge não só Brasília, mas todos
aqueles que no Brasil não estão somente preocupa
dos com questões vinculadas ao roubo de carros,
mais também com a questão da violência. Precisa
mos acabar com a violência em nosso País!

Srs. Deputados, é importante que identifique
mos os locais de desmanche de automóveis e solici
temos ações maisenérgicas das polícias das nossas
cidades, para que não se permita o crescimento des
se tipo de indústria no Brasil.

Sr. Presidente, o nosso projeto de lei pretende
minorar esse tipo de violência, mas a necessidade de
combater essa indústria parte dos meios de repres
são, é verdade. Sou a favor da imediata adoção de
medidas enérgicas para combater os roubos de car
ros' pois trata-se de um golpe feito à barba da lei, sem
que ninguém o impeça, apesar de existir legislação
capaz de coibir tal prática.

O golpe consiste em adquirir veículo sinistrado e
reformá-lo com a utilização de carro roubado. A meto
dologia do golpe segue os seguintes passos: automó
veis que sofreram sinistros graves, acidentes que pro
vocaram perda total do veículo, ou seja, carro que não
tem recuperação ou que o preço do conserto supera o
valor primário do carro, são repassados pelas segura
doras para lojas de "salvados".

O proprietário recebe a devida indenização
(prêmio pago pelas seguradoras) em razão do sinistro
acontecido em seu veículo; a seguradora recebe, em
troca, o veículo destruído e o documento de proprie
dade. A seguradora deveria, então, proceder da se
guinte forma, em razão da legislação: dar baixa do ve
ículo, uma vez que existe laudo de perda total e, obvi
amente, proceder à conseqüente retirada de circula
ção do veículo sinistrado (Resolução n° 11 , de 23 de
janeiro de 1998, do CONTRAN).

O Código de Trânsito Brasileiro diz também que
todo veículo retirado de circulação, com laudo de per
da total, deve dar baixa no RENAVAM - Registro Na
ciona� de Veículos Auto Motores.

Na prática o procedimento correto não aconte
ce. Ao invés de dar baixa nos documentos como de
termina a lei, algumas seguradoras repassam esses
veículos para loja de "salvados". O comércio de peças
usadas de veículos destruídos é normal e legal, po
rém a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi,
de forma a manter o registro anterior, é proibida.

Sr. Presidente, é preciso, de forma definitiva, ex
tirpar, da nossa sociedade, aqueles setores que a
corrupção, a podridão conseguiu controlar. Destaco a

importância do projeto de lei que estou apresentando,
pois o objetivo é atingir os responsáveis por segura
doras de carros que, apesar de serem considerados
irrecuperáveis, são revendidos como "salvados" para
serem "esquentados", ganhando-se com isso "rios"
de dinheiro

Está evidente o envolvimento de seguradoras,
um dos setores privados que lucra como nenhum ou
tro neste País, a não ser os bancos, os responsáveis
diretos na linha de·negócios que vendem automóveis
usados.

Uma pergunta surge nessa hora: por que com
prar veículos destruídos, se o preço de reformá-los,
com peças originais e outros serviços, sairá mais alto
que o valor de um veículo do mesmo ano e modelo,
em bom estado de conservação?

Na verdade não se compram peças ou se reali
zam serviços para reformar o veículo sinistrado. Esse
procedimento inviabiliza o negócio.

Ocorre, sim, que os envolvidos nesse tipo de es
quema mandam roubar automóvel com as mesmas
características do carro destruído e, passo seguinte,
utilizam apenas duas partes do carro destruído: o
chassi ou monobloco e o documento que não foi "bai
xado".

Neste momento entra em ação o crime organi
zado, que alimenta a violência. Mais especificamente
a "industria" do roubo de veículos. É um verdadeiro
esquema "mágico" para transformar uma sucata num
veículo novíssimo. Do carro roubado são retiradas to
das as peças. Depois, numa oficina clandestina, mon
tam-se as peças roubadas sobre o chassi legalizado.
Do passe de mágica surge o "dublê", o carro que é
roubado e reformado.

Ao se consumarem as "encomendas" ou rou
bos, pessoas são seqüestradas ou assassinadas.
Não podemos aceitar que tais fatos continuem a
acontecer. Os DETRANs estaduais precisam ter uma
correção absoluta e uma forma de evitar que esse cri
me aconteça. Para tanto, conforme determina meu
projeto, caberá às companhias seguradoras fazer a
imediata notificação referente aos veículos sinistra
dos por elas segurados. Quanto aos veículos não se
gurados, a incumbência será das autoridades fiscali
zadoras.

O objetivo do presente projeto de lei é erradicar
essa forma de burlarem as legislações de trânsito e a
indústria que alimenta o comércio de carros roubados
e a violência urbana em nosso País.

Sr. Presidente, é necessário agirmos de manei
ra incisiva contra essa indústria, contra essa forma de
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roubo, de burlar as leis do nosso País. Precisamos
que seja rapidamente extirpada da nOssa comunida
de pessoas, empresas que comungam com a violên
cia, com o ilegal, porque vidas estão sendo ceifadas
em função dessas encomendas,. praticadas a partir
do momento em que determinada empresa permite
que veículos com perda total sejam reaproveitados no
mercado.

Veículos que tiverem perda total precisam ser,
agora, incluídos, de imediato, no Cadastro Nacional
de Veículos Sinistrados Irrecuperáveis, como deter
mina o projeto de .Iei que apresentei. A comunicação
tem de ser imediata. A destinação e as informações,
atravêsdos meios magnéticos hoje existentes, preci
sam s.er difundidas com absoluta rapidez.

Enfim, como se vê, estamos diante de fatos que
tornam imperiosos procedimentos para impedir o
avanço dessa irregularidade e coibir esse crescimen·
to dc)crime organizado emnosso País. Creio que este
projeto de.leitem o condão de dificultar a transferên
cia irregular de veículQsconsiderados irrecuperáveis.
Percebemos com nitidez que o Brasil inteiro, celere
mente, precisá r~agir contra isso.

Sr. Presidente,. entendemos que essas ações
devemacontecer de forma imediata. O País não pode
mais esperar. Assim' conclamo os nobres pares a
apoiarem este· importante projeto de lei de minha au
toria.

Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL-PE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo a tribuna na tarde de hoje para trazer
a este Plenário meu descontentamento e o sentimen
to deindignaçao dos pernambucanos. Nosso protesto
se insurge contra o anunciado cancelamento de re
cursos, sugerido pelo Ministério da Saúde, no Projeto
de Lei na 25, de 2003, enviado recentemente à Câma
ra dos Deputados. Os cortes previstos não encontram
motivação técnica ou lógica, são totalmente injustifi
cáveis.

Meu Estado, Pernambuco, neste caso, foi exem
plarmente prejudicado.

O projeto de lei enviado pelo Ministério cancela
recurSOS que seriam destinados à área de saneamen
toe a Unidades de saúde do SUS.

OsMuilicfpios que Serão vitimados com a inicia
tiva, como a esmagadora maioria das cidades brasile
iras, .qontam tão-somente com os repasses de recur
sos do Governo Federal, principalmente em áreas
como a saúde, em que a municipalização já é uma re
alidade.

Em Pernambuco, na área de saneamento, os
Municípios de Bom Jardim, São José da Coroa Gran
de, Pesqueira, Camocim de São Félix, Sanharó, Buí
que, Aliança, Calumbi, Vertente do Lério, Gameleira,
São João, Teresinha, Lagoa do Ouro, Primavera, Qui
papá, lati, Angelim, Joaquim Nabuco, Sairé, Solidão,
Caetés, Chã da Alegria, Tabira, Barra do Guabiraba,
Moreilândia, Olinda e Macaparana foram flagrante
mente prejudicados.

Em relação às unidades móveis de saúde, os
cortes também Çilcançaramos Municípios de Carua
ru, Pesqueira, Altinho, Sanharó, Iguaraci, São José
do Belmonte, Águas Belas, Itaíba, Jucati e Ribeirão.

Ora, Sr. Presidente, enquantoo País adoece e a
grande massa de trabalhadores depende unicamente
da rede pública de saúde, o Executivo Federal promo
ve, a qualquer custo, o cancelamento de recursos
sem critério. É razoável admitir, embora mereça pon
derações, que eSSe arrocho .incida em outras áreas
da administração, mas na saúde é inaceitável.

O Ministério da Saúde ainda atacou emenda de
bancada que. aloca. recursos para a implantação e
aparelhamento de unidades desa(lde no Estado de
Pernambuco, novalorde R$ 4.048.400,00 (quatro mi
lhões,. quarenta e oito mil e quatrocentos reais); ver
bas destinada~aoHospitaldeUrgêndae Trauma de
Petrolina, no valor de R$ 3.!80.000,OO(trêsmilhões,
setecentos e oitenta mil reais); e.também projeto de
atendimento àpopulação com medicélmentos e insu
mos estratégicos.

Mas oquécausa maior indignação e até surpre
sa é apropostade Cancelamento de créditos para en
tidadesfilantrópicas do nosso Estado, algumas, inclu
sive, de reconhecida atuação nas esferas regional e
nacional. São entidades que, ao desempenharem
atribuição no campod~ saúde e da a~si$tênciasocial,
o fazem em substituição aoEstado, devendo ocupar,
portanto, na esçala de importância governamental,
prioridade na a?~o do gestor público.

Sr. Presidente, em sim:ll de protesto e para co
nhecimênto dasociedélde, Citarei o nome das entida
des atingidas. S&() elas: Instituto.Materno Infantil de
Pernambuco (IMIP), Ho~pital doCâncer do Recife,
Hospital Oswal~oCruz/Recife, Hospital Infantil do Re
cife, Hospital de Santo Amaro/Recife e também ou
trasil1stituições conhecidas no. Estado, como a
APAElRecife, a Fun?a~ão Aitino. Ventura, a
ACD[)/Recife, a Associaçã?dos Usuários de Álcool e
Outras Drogasdo Recife, o NACO (Criança com Cân
cer), o Hospital Dom Thornas de Petrolina, a Materni
dadelnfantil de Vitória de Sant() Antão,. a Fundação
Castelo Branco/Recife, aMaternidade Arrnindo Mou-
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ra de Moreno, o Instituto Alcides de Andrade Lima e o está se superpondo à lei e à Constituição, conforme
Centro das Mulheres do Cabo. se infere das ações ganhas na Justiça.

Como se não bastasse, outra emenda da ban- A Justiça brasileira, plena de engrenagens que-
cada pernambucana, de quase 6 milhões de reais, bradas, demora a reconhecer direitos, mesmo que
para investimentos em implantação e ampliação de óbvios. A culpa é do excesso de leis acessórias, como
coleta e tratamento de resíduos sólidos no Estado a do caso em tela. Tais leis acabam por prejudicar a
também foi alvo da sanha governamental em promo- ordem constitucional plena e jogam a sociedade num
ver cortes e fazer caixa. infinito círculo vicioso, em que o excesso de leis tenta

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os Depu- camuflar a falta de direitos.
tados Federais e Senadores têm nas emendas indivi- Trata-se de flagrante desrespeito à situação dos
duais e de bancada instrumento legítimo de viabiliza- taifeiros inativos, os reformados, justamente os que,
ção de recursos para seu Estado. Permitem essas por razões de idade, doença ou afastamento, têm me-
emendas ao agente político detentor do mandato par- nos influência e força para lutar por seus direitos. Tra-
lamentar materializar as prioridades da população, ta-se, também, de anomalia legislativa.
que reclama diariamente por melhores condições de Como representante do povo brasileiro, assumi
vida, principalmente no campo da saúde pública. essa luta, que, ao contrário do decreto, não deixa que

Sinto-me no dever de lançar, desta tribuna, o a cor do quepe impeça a visão da igualdade funda-
meu veemente protesto, em defesa dos legítimos in - mental entre os cidadãos perante direitos fundamen-
teresses do meu Estado e contra esses descabidos tais, como a aposentadoria.
cortes, que, repito, considero inaceitáveis. A redação final do Decreto n° 3.690, de 2000,

Ao concluir o meu pronunciamento, faço um colide formalmente com o art. 1° da Lei n° 3.965/61,
apelo à consciência dos nobres pares, membros da que trata de maneira equivalente os taifeiros da Mari-
ComissãoMista de Orçamento, no sentido de que im- nha e os da Aeronáutica, da ativa ou da reserva.
peçam, quando da discussão e votação da matéria no Vejam uma curiosidade: a Marinha, com base
âmbito daquela Comissão, tamanha agressão a saú- na lei, continuou a garantir aposentadoria digna a
ele pública do Estado de Pernambuco. seus integrantes, coisa que o decreto, supostamente

Era o que tinha a dizer! um aperfeiçoamento, impede aos aposentados da
Muito obrigado! Aeronáutica.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. A lei de três décadas atrás assegura o acesso
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, até a graduação de suboficial a todos os taifeiros, da
Sras. e Srs. Deputados, denuncio aqui uma monstruo- ativa ou não. Como pode um decreto, baseado num
sidade legislativa: um decreto que, ao regulamentar a regulamento interno do Ministério, negar isso aos re-
lei, criou diferenças de tratamento entre os taifeiros formados da Aeronáutica?
da Aeronáutica reformados, por um lado, e todos os O fato é que não pode, como demonstram as
taifeiros da Marinha e os taifeiros ativos da Aeronáuti- mais de 400 ações interpostas no Judiciário que têm
ca, por outro. logrado provimento. Ao fim dos processos, é determi-

Vejam com que espécie de minudências deba- nada a promoção imediata dos requerentes a subofi-
te-se nosso arcabouço jurídico. No caso, é uma minu- cial, com todos os direitos inerentes ao posto, inclusi-
dência mesquinha, derivada de decreto que, apesar ve o ressarcimento das diferenças nas remunerações
de saudado como redentor pelos taifeiros, era, na ver- anteriores. Centenas de outras ações aguardam jul-
dade, mais uma engrenagem quebrada em nosso sis- gamento, em que o demérito do decreto será compro-
tema legal. Seu efeito: assoberbar e paralisar a Justi- vado mais umas centenas de vezes.
ça, prejudicando milhares de brasileiros e seus famili- Ora, para que ocupar nossos tribunais com obvi-
ares por anos e anos. edades? Esse congestionamento da Justiça, causa-

A falha do Decreto n° 3.690, de 2000, não lhe é do por decreto equivocado, está prejudicando os apo-
inerente. Ele foi aprovado a pedido dos militares e com sentados da Aeronáutica, forçados a mover nossa pa-
() apoio do então Ministro da Defesa, Dr. Geraldo Quin- quidérmica Justiça para obter direito que é cristalino
tão. Sua intenção, porém, não era referendar acritica- para todos.
mente um regulamento interno da Aeronáutica. Também são cristalinas a ineficiência e a moro-

Pois esse regulamento infraministerial, embora sidade de nosso Judiciário, das quais somos co-res-
não devesse, com o apoio involuntário do decreto ponsáveis, como Poder Legislativo.

--------------------- --- -------------------~~. ------~~-
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Os taifeiros e seus familiares vivem esta tormen- dava-se da profissão de advogado, e esta, por ser no-
ta: a ausência, ilegal, de uma aposentadoria digna. bre, se avantajava às outras pela sua independência.
Há que se corrigir o decreto que causa tal ilegalidade, Na Roma de Constantino e, posteriormente, no códi-
e há que se fazê-lo já. go Justiniano, a advocacia era tratada com particular

Afinal, como admitir que um decreto afronte não interesse e relevância.
só a interpretação de bom senso dada pela Marinha, Incompreendidos por muitos, perseguidos pelos
mas até mesmo a Constituição e a jurisprudência, regimes de força, os advogados têm servido, ao longo
que garantem a isonomia entre iguais? da história, às causas da justiça. Napoleão ameaçava

Era o que tinha a dizer. Conto com a colabora-cortar a língua de todo advogado que a utilizasse con-
ção dos aqui presentes. tra o governo. Frederi60,0 Grande, prometia a forca

Obrigado. para os advogados que viesse pedir graça ou indultos
O SR. LUIZ PIAUHYLlNO(PTB-PE. Pronuncia o para os soldados.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Hoje, como ontem, o exercício da advocacia
tados, esta Casa do Congresso Nacional homenageia, está intimamente ligado ao exercício da liberdade e
esta semana, os advogadosbrasileiros e comemora a da cidadania.
data de fundação dos cursos jurídicos no Brasil. No Brasil, tivemos grandes juristas que lutaram

O dia 11 de agosto marca em nossa história mo- o bom combate a favor dos interesses mais nobres do
mento de fundamental importância para a nacionali- nosso povo. De Joaquim Nabuco,o Abolicionista, a
dade, para a própria formação do Estado nacional. Rui Barbosa; de Sobral Pinto a Raymundo Faoro e a

Aimplantação dos cursos jurídicos no País, ini- Evandro Lins e Silva, que faleceu em dezembro pas-
cialmente nas cidades de Olinda e São Paulo, em sado, aos 90 anos de idade, e a quem rendo justas
1827, nasceu da imperiosa necessidade de se formar homenagens, em meu nome e - tenho certeza- em
urna elite dirigente local que pudesse administrar o in- nome de toda a Casa.
cipiente Estado brasileiro, até então conduzido por Evandro Uns e Silva era considerado um dos
portugueses ou por brasileiros que estudaram em maiores criminalistas brasileiros. Foi correspondente
Portugal. da ONU no Brasil para matêria penal e penitenciária,

Lembremos que, no Brasil Colônia, o papel do Procurador-Geral da República e Chefe do Gabinete
advogado estava previsto nas ordenações afonsinas Civil da Presidência da República no Governo João
e manuelinas, e o exercício da advocacia limitado Goulart, entre 1961 e 1963; Ministro das Relações
àqueles que tivessem cursado Direito Civil ou Cflnô- Exteriores e Ministro do Supremo Tribunal Federal de
nico durante 8 anos, na Universidade de Coimbra.

setembro de 1963 a janeiro de 1969, quando foi apo-
Proclamada a independência e com a Constitui- sentado, com base no Ato Institucional n° 5, de 13 de

çãode1824, o Imperador Pedro I e a classe política dezembro de 1968.
da época começaram a pensar na estruturação do

Escreveu os livros A Defesa tem a Palavra, ArcaEstado, na elaboração de leis e códigos genuinamen-
de Guardados e O Salão dos Passos Perdidos, emte nacionais. Para aformulação das políticas públicas

e para a operação da máquina do Estado, o Paíspre- que fez um apanhado dos principais momentos de
cisava de homens preparados, com sólida formaç~o e sua jornada profissional. Eleito para a Academia Bra-
profundo conhecimento jurídico. sileira de Letras em 16 de abril de 1998, aos 86 anos,

Os juristas foram, portanto, ferramentas funda- Lins e Silva tomou p()sse em 11 de agosto, data que
mentais e indispensáveis para a consolidação do Bra- escolheu por ser a da fundação dos cursos jurídicos
sil como pátria. independente, como nação soberana. no Brasil.
A formação da identidade nacional teve nos juristas Na figura de Evandro, o exemplo para a futura
um dos seus maio.res construtores, confirmando o geração de juristas brasileiros.
brocado latino que diz "onde há sociedade, há direito" Nesse 11 de agosto, saúdo, portanto, todos os
-e para que houvesse uma "sociedade brasileira" fa- operadores do Direito: os magistrados, os professo-
zia-se necessário um "direito brasileiro". res, os procuradores, os delegados, os advogados

Sr. Presidente; Sras. e Srs. Deputados, aS' ori- militantes. Saúdo, especialmente, as mulheres, que
gens da profissão de advogado perdem-se na Histó- vêm, nos últimos tempos, destacando-se como ope-
ria, confundem-se coma própria origem da civiliza- radoras do Direito, marcando com a competência e a
ção. Desde a Grécia antiga, ao tempo de Sólon,cui- coragem que lhes são peculiares sua atuação nas
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universidades, nos foros, nos tribunais e, recente- elaboração legislativa traduza, com fidelidade, as as-
mente, na mais alta Corte do País. pirações e os anseios do povo brasileiro.

Minha saudação estende-se às entidades re- Nesse sentido, temos mantido contatos com vá-
presentativas da classe dos advogados. rios setores do mundo jurídico, entre os quais destaco

A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, mais o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados-
que uma entidade classista, tem sido a voz e a cons- CESA, que, desde já, nos vem oferecendo subsídios
ciência jurídica do País. Nascida com a Revolução de e sugestões para a atuação da nossa bancada.
30, a OAB firmou-se - ao longo de inúmeros episódi- A Frente Parlamentar dos Advogados almeja
os da história do Brasil - como guardiã das institui- congregar os que têm como bandeira a justiça - a jus-
ções democráticas e do Estado de Direito. tiça econômica, a justiça social, a justiça plena.

O Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB, a Nosso compromisso é com a defesa da liberdade
mais antiga casa de estudos do Direito nas Américas, e com a promoção da igualdade, como dizia Cícero,
criado em 1843, confunde sua história com a própria para quem"nada pode haver, por certo, mais doce que
história do nosso País. Entre seus fundadores, há no- a liberdade; mas se não é igual, nem liberdade é".
mes da dimensão de Teixeira de Freitas, Nabuco de Salve, pois, o Estado Democrático de Direito!
Araújo e Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, o Vis- Salve o 11 de agosto! Salve o advogado brasileiro!
conde de Jequitinhonha, seu primeiro Presidente. Muito obrigado.

Permitam-me, ainda, na condição de represen- O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia
tante do povo pernambucano nesta Casa, uma sau- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
dação especial à Faculdade de Direito do Recife, um putados, nesta semana, o Estado de Goiás comemo-
dos mais antigos e tradicionais estabelecimentos de rou o 58° aniversário de um de seus filhos mais ilus-
ensino superior no Brasil. tres e promissores. O Município de Itapaci nasceu em

Criada em 11 de agosto de 1827 e instalada em 2 de julho de 1935 com o nome de Água Fria. A eman-
15 de maio de 1828, no Mosteiro de São Bento, em cipação política e administrativa somente aconteceu
Olinda, inaugurou seu curso de Direito com 38 alunos em 11 de agosto de 1945, graças à luta de pioneiros
e 3 professores titulares. revolucionários como Benedito Gonçalves, Domicia-

Transferida em 1854 para a cidade do Recife, no Peixoto, Joaquim Ramos, Manoel Emerenciano,
vem formando gerações e gerações de grandes juris- Camilo Adorneles, Brito Teixeira, Francisco de Assis
tas. Por suas salas de aula passaram nomes como Peixoto, Joaquim Naves, João Monteiro, Abdias Dias,
PaulaBatista, Teixeira de Freitas, Barão do Rio Bran- Augusto Alves do Rego e José Alves do Rego.
co, Tobias Barreto, Joaquim Nabuco, Sylvio Romero, Localizada no Vale do São Patrício, a 220 quilô-
Clóvis Bevilácqua, Epitácio Pessoa, Graça Aranha, metros de Goiânia, com uma população agradável e
Estácio Coimbra, Pontes de Miranda, Barbosa Lima hospitaleira de mais de 14 mil habitantes, a cidade de
Sobrinho, José Lins do Rego, Mário Pessoa, Pinto Itapaci é hoje uma das mais importantes do Estado
Ferreira, entre outros gigantes da cultura e do pensa- de Goiás.
menta jurídico brasileiro. Conhecida pelo elevado potencial turístico, com

A história da Faculdade de Direito do Recife rochas inexploradas e belas paisagens naturais que
está marcada, indelevelmente, pela inteligência, pela favorecem o ecoturismo, Itapaci possui como princi-
rebeldia e pela bravura do povo pernambucano. pai atividade econômica a agropecuária. Além da pro-

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, este ano, dução de leite e carne, o Município se destaca nas
na Câmara dos Deputados, vários Srs. Parlamentares, culturas de milho de sequeiro e irrigado, arroz de se-
entre os quais me incluo, reunimo-nos para criar a Fren- queira e hortigranjeiros irrigados, como tomate rastei-
te Parlamentar dos Advogados, cujo objetivo é aproxi- ro, feijão e melancia.
mar os operadores do Direito desta Casa de leis. Na indústria local, destacam-se a destilaria de

Desejamos auscultar os que trabalham, no álcool, com capacidade para mais de 150 mil Ii-
dia-a-dia, com o Direito, com a Justiça, com as leis. tros/dia, a indústria de laticínios, com a produção de
Mais do que defender os interesses específicos de mil quilos de queijo por dia, e a larga fabricação de
uma classe, a Frente Parlamentar dos Advogados móveis.
pretende servir a esta Casa e ao Brasil, com estudos Merecem destaque também as festas populares
jurídicos sérios e aprofundados, com discussões polí- que acontecem na região. Entre elas, a Festa da San-
ticas e acadêmicas que possam contribuir para que a tíssima Trindade, um dos mais importantes eventos
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religiosos do nosso País e que acontece anualmente çadas a reprogramar suas operações, deixando de in-
no mês de julho. Destaque ainda para· a Exposição vestir e de contratar, alimentando um círculo vicioso
Agropecuária, que celebra o aniversário da cidade e em que a menor atividade produtiva leva a menores
se encerrou esta semana, no dia 11. Esse evento é renda, consumo e produção.
marcante pelo volume de negócios que viabiliza e O índice do Nível de Atividade - INA revela um
principalmente pelas manifestações culturais como o grau de ociosidade compará,velao verificado em pe-
Desfile de Cavaleiros e o Festival de Música, além ríodos de grave crise enfrentados pelo País na déca-
dos grandes showsde artistas locais e outros de fama dapassada, quando o PIB nacional alternou anos de
nacional. quedas e de crescimento muito pequeno. A conse-

Como Deputado Federal, tenho me empenhado qüênCia de tantos anos de retração da economia bra-
junto aos órgãos federais para melhorartodas as con- sileira foi o profundo agravamento do quadro social,
dições do Município. Em parceria com o Prefeito Rô- sobretudo com a exploSão da miséria e da violência
mulo Alves de Oliveira e a Câmara Municipal de ftapa- em nossas cidades.
ci, temos conseguido viabilizar importantes empreen- O Brasil não resiste a mais outra seqüência de
dimentos no Município. Buscamos promover a ampli- desemprego e recessão. A sociedade brasileira reno-
aç~odos atendimentos de educação e saúde, com a vou todas as esperanças de que, já a partir de 2003,
reforma e ampliação do posto de saúde, construção haveria. a reversão dessa tendência tão perversa.
de aterrosanitário eoutra~ ações de saneamentobá- Infelizmente, não se confirmam tão fundadas expec-
sico; desenvolver o turismo e o comércio, com a cons- tativas, pois entramos em um segundo trimestre mar-
truç~odoJagoartifiCial comtoda sua estrutura paisa- cado por novas demissões e menos produção.
gístisae de: lazer; incrementar a produção agrícola e Sr.. Pr~idente, o Governo precisa adotar uma
pecuária, coma aquisição de patrulha agrícolameca- posição firme ~m favor do crescimento econômico e
nizada, além de incentivos à agricultura familiar. do emprego. São .milhares de trabalhadores que, a

Todas êssas realizações são o reconhecimento cada mês, vão sendo alijados do mercadode trabalho
que presto àquela promissora região. Com esse tra- e se juntam aos en?rmescontingentes de jovens e de
balho, busco sobretudo retribuir os 1.808 votos que pais de família que não encontram ocupação, estão
me fizeram oDeputado Federal mais votado nóMuni- sem renda ~nãocontribuempara a Previdência Soci-
cípiono últirnopleitoeleitoral. aI.Essa,aliás,~·a gr~nde razão para o ~rescente défi·

Parabéns a0tv1unicípio de.ltapaci pelo seu 58° dt pr~videnciário,.sendo cada.vez me~or o número
aniversário de emancipação. Congratulo-me com sua dos que financi~rn.opagrmento de benefícios a se-
populaçãÓ,seu~ administradores. e todos aqueles gurados, pensioni~tas e aBose~tados.

que comOElU participam da vida ativa daquela cidade É preciso re~e~er rapidamente a eltual situação
e a ela creditam seUs esforços. de dispensade.pessoal,q~e orélaflige a maioria dos

tv1üi~oobfigado. setores produtiv()~.É irnpqrtante considerar ainda
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ. que o Brasil m~lh9rousensivelmentEJ o resultado de

PronunCiél OseWinte discurso.) - Sr. Presidente, suascontas extema~,. gravas ao desempenho das ex-
Sras..e Srs.Deputados, osÚltimos indicadores dos ní- portaçõese dél preduçãoélgropecuá,ria, sem o que,
veisd~oqupação na indústria demonstram que o Bra- certamente, teríamos queda ainda maior nos níveis
sil. ingressa perigosamente em um ciclo considerado de ocupação ed9 Produto Interno Bruto.
tecnicamente de recessão, pois estamos no quarto Desse modo, entre outras medidas de incentivo
mêScol1secpti~o de baixa na produção e de fecha- ao crescimento ecohômico, impõe·se atender às
mento depostos de trabalho. duas necessid~desfUl1dament~i$, que são a queda

No prim~iro trimestre do ano, quando era bas- dos juros básicp~,hoje np patamar de 24,5% ao ano,
tantEJ significativo o otimismo na economia nacional, o e, conseqüentemente~ do custo de dinheiro praticado
movimentp na indústriaerade concentração. A partir pelo mercado, e a desoneração dos investidores pro-
de abril, no entanto, em razão da elevada taxade ju- dutivos.
ros ~jgent:eI1Pp~ríodo ~.d() desaquecimento das ati- Na próxima semana, o COPOM, do Banco Cen-
vidadaSpt99utivas, ajndústria passou a demitir - ten- trai, vai realizar nova reunião para apreciar a questão
dênciê qUe se a~ravou nos meses de junho e julho. dos juros. Épreêiso que haja uma novaredução em

[)iadtedpde~compassp criado entre as vendas cercada 1,5% a 2%, de modo a situara Taxa SELlC
e a produção estabelecida, as empresas acabam for- no nível em que se encontrava aofinal do ano passa-

•
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do, para, no próximo mês de setembro, se promover significativas nessa conferência e sairá bastante for-
uma outra queda de mais 1% ou 2%. talecida.

A desoneração dos investimentos, Sr. Presiden- Ainda mais importante do que a realização da
te, é absolutamente necessária para permitir que haja conferência em si, senhores, é o seu processo de pre-
realmente incentivos às aplicações e maior absorção paração.
de mão-de-obra. A 1a Conferência Nacional das Cidades foi idea-

Somente assim a Nação voltará a ter otimismo e lizada para refletir o resultado de uma série de confe-
esperança na retomada do crescimento econômico e rências municipais, regionais e estaduais. Nessas
na solução dos nossos graves problemas sociais. etapas preparatórias, além do trabalho em torno das

Era o que tinha a dizer. questões específicas do Município, região ou Estado,
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pronuncia o será necessariamente analisado o que se espera na

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- escala na;cional, observando-se sempre o lema da
putados, ocupo a tribuna para falar sobre aquela que conferência - Cidades para todos - e o seu tema
é, certamente, uma das mais importantes iniciativas principal: Construindo uma política democrática e in-
promovidas pelo Governo Lula: a 1a Conferência Na- tegrada pi;ira as cidades.
donal das Cidades. Pode-se afirmar sem medo, Sras. e Srs. Deputa-

A Conferência Nacional, a realizar-se entre os dos, que Í1unca se viu no Brasil um processo tão de-
dias 23 e 26 de outubro próximos, em Brasília, reunirá mocrático. É o povo gerindo o que é público. É o povo
2.500 delegados representativos dos diferentes entes tomando parte do poder.
governamentais e segmentos sociais que atuam nas Até o momento, 2.622 Municípios já aderiram ofi-
questões relativas à política urbana, à habitação, ao cialmente ao processo, mediante a realização de confe-
saneamento ambiental e ao trânsito, transporte e mo- rências municipais ou de conferências regionais - nú-
bilidade urbana, com vistas a debater e propor cami- mero que superou bastante as expectativas iniciais.
nhos para o desenvolvimento urbano no País. Esses números mostram, usando as palavras

São objetivos da 1a Conferência Nacional das da coordenadora nacional da conferência, a compa-
Cidades, segundo seu regulamento: propor princípios nheira íria Charão, "primeiro, que o povo brasileiro es-
e diretrizes para as políticas setoriais e para a política tava com sede de democracia e de participação e, se-
nacional das cidades; identificar os principais proble- gundo, que as cidades brasileiras necessitam urgen-
mas que afligem as cidades brasileiras, trazendo a temente ser repensadas, para que se transformem
voz dos vários segmentos e agentes produtores, con- em espaços urbanos mais justos e sustentáveis".
sumidores e gestores; indicar prioridades de atuação Deve ser enfatizado que o Parlamento tem parti-
ao Ministério das Cidades; propor a natureza das atri- cipado do processo preparatório da conferência de
buições, bem como indicar os membros do Conselho forma bastante ativa. A Comissão de Desenvolvimen-
elas Cidades; avaliar programas em andamento e le- to Urbano e Interior desta Casa, a CDUI, em especial,
gislações vigentes nas áreas de habitação, sanea- tem-se envolvido, desde o início, em todas as etapas
mento ambiental, programas urbanos, trânsito, trans- de organização do evento nacional, assim como tem
porte e mobilidade urbana, desenvolvidos pelos Go- efetivado várias iniciativas com vistas a divulgar a
vemos Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito conferência por todo o País e a fomentar a realização
Federal nas suas diversas etapas, com base nos prin- dos eventos em nível municipal e estadual.
cípios e diretrizes definidos; avaliar o sistema de ges- A participação do Legislativo, senhores, não se
tão e implementação dessas políticas, intermediando esgota nos esforços preparatórios da conferência. O
a relação com a sociedade na busca da construção Congresso Nacional terá o direito de indicar 83 dele-
ele uma esfera pública-participativa; e avaliar os ins - gadospara a conferência. Estaremos envolvidos dire-
trumentos de participação popular na elaboração e tamente, assim, em todo o processo de discussão e
implementação das diversas políticas públicas. decisão da 1a Conferência Nacional das Cidades.

Trata-se, como se pode ver, de um aconteci- Diante disso e da proximidade da data da confe-
mento de extrema relevância, que concretiza uma rência, fica aqui um chamado especial: temos de nos
elas mais importantes demandas históricas do movi- preparar para atuar ativamente nesse importante
rnento pela reforma urbana. A luta por cidades mais evento. Para isso, devemos reforçar o debate sobre
democráticas e justas, com certeza, obterá vitórias todos os temas que integram os objetivos da confe-
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rência. Isso deve ocorrer não apenas na CDUI, mas alegando a necessidade de realização de diversas
na Casa como um todo. obras entre a Barra da Tijuca e a Lagoa. A principal de-

Ao trabalho, senhores! las é a duplicação da Auto-Estrada Lagoa - Barra, que
Era o que tinha a dizer. necessitará de abertura de túneis, cujo investimento
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pro- está orçado em 650 milhões de reais, dependendo ain-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e da de financiamento do Banco Nacional de Desenvol-
Srs. Deputados, o assunto que me traz hoje à tribuna vimento Econômico e Social- BNDES. Somado a isso,
desta Casa diz respeito a uma situação aparente- há ainda o impacto do meio ambiente que tal empreen-
mente antagônica às minhas ideologias como político dimento poderá causar, poisparte das obras ocorreria
e cidadão de uma das mais belas cidades brasileiras, em área de preservação ambiental.
o Rio de Janeiro. Entendo, Sr. Presidente, que a intenção da Prefei-

Fazendo uma analogia, como cidadão, certa- tura em proporcionar mecanismos de melhoria na quali-
mente almejo, como toda a sociedade carioca - que dade de vida para a população é louvável. O meu ques-
vem implorando por isso, ao longo dos anos -, vida tionamento se limita ao.descaso com a população.
digna para o nosso povo. Faço uma pergunta: por que só cogitam realizar

É notório que o povo está cansado de promes- obras tão importantes e necessárias como essas por
sas e projetos mirabolantes, que raramente saem do carona? Elas são necessárias para se viabilizar um
papel. Comq político tenho de canalizar a universali- grande .evento ouporque a sociedade realmente me-
zação das políticas públicas para toda a sociedade do rece? Por que esperar Um acontecimento de tamanho
meu Estado, sem distinção declasse social, cor, raça vulto para se pensar em duplicação de rodovias, por
ou credo religioso. E é o que estou fazendo com vee- exemplo?
mência. Defendo para o meu povo a eficiência aliada à efi-

Sras. e Srs. Parlamentares, o Rio de Janeiro, cácia, por parte do Poder Público, e, mais ainda, que a
sendo o segundo Estado em arrecadação, deveria ter sociedade organizada tenha mais oportunidade de par-
como prática constante ações que proporcionassem ticipação nas decisões, como permitir que o inesperado
uma vida menos sofrida e insegura à população e não bata à porta para que soluções apareçam.
avançar apenas atrelado a um acontecimento. Muito obrigado.

Sem querer denotar irrelevância aos assuntos O SR. AUGUSTO .NARDES (PP-RS. Pronuncia
sobre saúde, educação, segurança e outros, vou me o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
restringir ao tema referente à infra-estrutura urbana putados, devemos sempre estar atentos às empresas
na cidade do Rio de Janeiro, que aborda o saneamen- brasileiras que investem em iniciativas, ações e proje-
to básico €la questão do transporte urbano de massa tos sociais que refletem preocupação com a qualida-
que atenda o crescente número de passageiros. A de de vida de nossa população. Nesse sentido, quero
ConstituiçãO doBrasil assegura ao cidadão brasileiro homenagear a Vonpar Refrescos S/A, detentora de
o acesso a todos esses quesitos mencionados. 50% de participação no mercado de reIrigerantes do

Portanto, Sr. Presidente, não obstante os pro- meu Estado, o Rio Grande do Sul, e também de Santa
blemas urbanOS que qualquer cidade grande enfren- Catarina, pelo trabalho que vem realizando como
ta, o meu Estado me causa tremendo orgulho. Temos agente de desenvolvimento social e econômico.
um povo que, em meio às adversidades do cotidiano, No último mês de abril, foi inaugurado em Porto
busca incansavelmente alternativas de sobrevivência Alegre o primeiro restaurante popular montado pela
que surpreendem muita gente. iniciativa privada no Estado. E, como não poderia dei-

Os cidadãos e: particularmente os eleitores alme- xar de ser, a Vonpar Refrescos laj')çou-se na vanguar-
jam uma constante, irrestrita e imparcial representativi- da dessa ação, em Pélrceriacorna empresa fornece-
dade dos seus governantes. Os serviços públicos de- dora de alimentos PUras doBrasil.
veriam serréàlizados como conseqüência da dinâmica O restaurante comunitario, chamado Prato Po-
das necessidadés do seu povo e não como favor, bar- pular, oferece almoço ao preço de R$1 ,00 à popula-
ganha ou qyalquer outra finalidade eleitoreira. ção carente dePorto Alegre. São 320· refeições diári-

Fato que me causa questionamento, Sr. Presi- as, que beneficiam aposentados, sem-teto,indigen-
dente, e quéé motivo da minha manifestação hoje, é a tes e biscateiros. O restaurante tem o apoio e a chan-
demonstração de entusiasmo, por parte da Prefeitura cela do Governo do Estado, desde que ofereça refei-
do Rio, em sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007, ções de boa qualidade, em perfeitas condições sani-
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tárias, equilibradas nutricionalmente, em quantidade
suficiente para as necessidades de um adulto e ao
custo máximo de R$1 ,00. Em contrapartida, o Estado
concede o selo de certificação de participante do Pro
grama Restaurantes Populares e presta apoio técnico
quando necessário.

Sras. e Srs. Deputados, o Presidente do Conse
lho da Vonpar Refrescos, João Jacob Vontobel, ainda
não satisfeito com a iniciativa, está empenhado em
convencer outros empresários a copiarem a idéia, o
que é apoiado de pronto pelo Governo do Estado. A
empresa passou a compreender que o acesso à ali
mentação e à nutrição é requisito básico para a plena
afirmação do potencial de desenvolvimento físico,
mental e social de todo ser humano. Ou seja, a Von
par entende que o alimento deve ser considerado di
reito fundamental de todo cidadão.

Lembro, ilustres parlamentares, que o espírito
adotado pela Vonpar é também parte essencial do
chamamento à ação coletiva no combate à desigual
dade social proposta pelo Programa Fome Zero, prio
ridade do Governo Lula. Somente uma combinação
de políticas estruturais vokadas para as causas mais
profundas da fome e da pobreza, de políticas especí
ficas que atendam diretamente as famílias no acesso
ao alimento e de políticas locais a serem aplicadas
pelos Governos Estaduais e Municipais e pela socie
dade civil pode fazer com que nosso País supere os
péssimos índices de desenvolvimento humano aqui
verificados.

O IBGE acaba de divulgar o pior dado social
brasileiro: estima-se que 27,3% da população brasile
ira não tenha renda suficiente para garantir uma ali
mentação satisfatória, ou seja, 46 milhões de pesso
as. Outro dado alarmante diz que cerca de metade
das crianças do Brasil entre Oe 6 anos vive em famíli
as cujo chefe ganha até R$ 400,00. É no berço da
desnutrição, Sras. e Srs. Deputados, que se compro
mete o futuro de nossas crianças.

Sensibilizada diante de tão graves estatísticas,
a Vonpar está inserida no grande movimento nacional
de solidariedade voltado para aqueles que sofrem a
cada dia com a falta de alimentos e que não podem
esperar pelas anunciadas profundas mudanças nas
estruturas econômicas e sociais do Brasil.

Motivados por essas e outras ações, em 2001 ,
vários segmentos da sociedade reconheceram a res
ponsabilidade da Vonpar Refrescos e lhe destinaram
premiações como o Certificado e Selo de Responsa
bilidade Social, da Assembléia Legislativa do Estado
o Rio Grande do Sul, e o título de <lA Empresa Cidadã
de 2001", da Associação dos Dirigentes de Vendas e

Marketing de Santa Catarina, nos quesitos Participa
ção Comunitária, Preservação Ambiental e Desenvol
vimento Cultural.

Por fim, Sr. Presidente, lembro aos nobres pares
que ao Estado cabe respeitar, proteger e facilitar a
ação de indivíduos e comunidades que buscam pro
mover alimentação digna e colaborar para que todos
possam ter uma vida saudável, ativa, participativa e
de qualidade. Portanto, os atuais programas sociais
devem ser mantidos pelo Estado em convênio com
entidades da sociedade civil, visando garantir refei
ções de qualidade e a preços subsidiados a quem se
encontra em situação emergencial.

Parabéns, Vonpar Refrescos, por tratar, de for
ma prioritária, o combate à fome e à miséria!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, resultados de estudos recentemente
divulgados por respeitados organismos internaciona
is revelam a dramática situação da educação brasilei
ra com relação ao ensino da língua portuguesa.

De fato, em diagnóstico sobre níveis de compre
ensão de leitura inserido em pesquisa realizada pela
UNESCO e pela OCDE, o Brasil, em um conjunto de
41 países, ocupou a 37a posição.

O Programa Internacional de Avaliação do Estu
dante - PISA já é tradicional, e dele fazem parte as
economias desenvolvidas. O Brasil participou pela pri
meira vez, assim como outros 13 países emergentes.

Os resultados revelaram grandes lacunas na
formação dos estudantes brasileiros de 15 anos de
idade. Metade desses alunos obtiveram resultados
que ficam ou no nível 1 de alfabetização ou abaixo
deste, de acordo com a escala utilizada.

Tal quadro evidencia a dimensão do esforço a
ser feito para melhorar a qualidade do ensino funda
mentai e do ensino médio no País. E sugere as lacu
nas com que gerações de estudantes têm chegado
aos níveis mais elevados da trajetória escolar.

Lamentavelmente, vivemos situação absurda
em que um aluno completa um curso superior e deixa
a universidade, após anos de estudos, sem ter sequer
condições de interpretar corretamente um texto sim
ples, o que certamente lhe trará graves transtornos e
dificuldades na vida profissional.

Diante do quadro, é fundamental que algumas
estratégias sejam adotadas urgentemente para suprir
as lacunas.

Na educação superior é possível oferecer aos
estudantes atividades que compensatoriamente ele-
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vem seu domínio prático da língua portuguesa. Do Por vezes, aliás, o exercício da missão - nem
mesmo modo, o uso correto do idioma como instru- digo profissão - de advogado toca as raias do $ubli-
mento fundamental para o exercício profissional pode me, quando visa à defesa do fraco contra os potenta-
ser estimulado com ênfase em todas as atividades dos, quando é exercida gratuitamente em prol do dire-
curriculares dos cursos superiores de graduação, in- ito de pessoas miseráveis, quando traduz irrestrita
dependentemente da área de formação. dedicação à causa da liberdade e da democracia. Em

Por entender grave essa situação, estamos qualquer circunstância, porém, é sempre nobre essa
apresentando à Casaproposta de indicação sugerin- profissão, pois seu exercício visa ao elevado objetivo
doa0 Ministério da Educação a adoção, como diretriz de fazer triunfar o Direito, a verdade e a Justiça.
curricular nacional para os cursos superiores de gra- Desde o primeiro momento em que assumi este
duação, do ensino prático dalfngua portuguesa, honroso mandato parlamentar coloqüei-o à disposi-

Temos a convicção de que essa medidasimples ção da classe, a fim de, humildemente, representar
e objetiva trará. grande contribuiçã9 para a melhoria seus anseios e considerações no que tange à melho-
da formação de nossos jovens, colaborando assim r~a do seu relacionamento com os Poderes, em prol
paraaprimorarseus conhecimentos na área e ampli- da população brasíleira.
ar suas chances. de colocação num mercado cada A palavra advogado tem origem na latina advo-
vez mais competitivo. catus,que significa. chamado, porque os romanos

AlérTl disso, a medida tem forte apelo no sentido ri~:~~:~~:~;~~~:~~:~ ~~~~~~~sC:~~:~i~~~~~ ~~
depromoção da elevação do nível geral de cultura de Direito.
nOssa popula~ã(), .uma vez que o domínio básico da ,
leitura é instrum~nto de grande alcance no que se re- E lamentável, porém, que, apesar da proemi-
fere ao fortalecimento da cidadania. nência da tarefa cometida aos advogados, sejam

Portanto, por. intermédio do Ministério da Edu- eles, com freqüência, vítimas da incompreensão e de
cação, dirigimosapeJo ao Governo Federal no sentido preconceitos, principalmente. quando se lançam na

defesados marginalizadCls. A história recente de nos-
de qu70lhe com cuidado essaproposta, que, em últi- P , .. I A' I ~ I
ma inst~ncia, vi~acolaborar para que o Brasil amplie ~~r d6::~~~~~:~hel~l~ ~::~;~e~:,r~~~~~ea~ r::
cadavezmaiso nív~lculturalda população e se forta- .. 'm d b C I . , t t f
leça na. luta Pela construção de um país mais justo, ~~~t:id:~'IOSeq~~n~ea6 .•~:e~~í~~r~:r:tiSida~:.a Iva

p.0.rf..im., S.. r. 'Preside... nte, peç.o a... VExa. autorize a E t d d .d'
d' I - d t .' A ~ n re os poucos a voga os que se Ispuseram
. IVU gaçao .es e pronunciamento noprograma 02 a defender os perseguidos políticos, quase tOdos fo-
do Brásil. ram vítimas de prisões arbitrárias, à semelhança de

Muíto obrigado. seusclientes.~ara referir alguns nomes daquela plêi-
O SR.MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pronuncia o ade de causídicos intimoratos, que arrostaram sem

seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Sras, e Srs. De- vacilar a sanha muitas vezessanguiriária do autorita-
putad9s, quero registrar nos Anais da Casa uma ho- rismo, vale lembrar os notáveis exemplos de Sobral
menag~rnaoDjadoAdvogado, transcorrido ontem. E Pinto, Heleno Fragoso, EvaristodeMoraes Filho, Au-
o faç()pã? sóporexercer há mais de 40 anos a profis- gusto .Sussekind .de .Moraes Rego, Jorge Tavares,
são .e rTlilit~rativ12ul1ente na Ordem dos Advogados do Modesto da Silveira, Vivaldo Vasconcellos e Marcello
Brasil,t~nôochegado à presidência da Subsecção de Alencar,. entre tántos outros, conforme. citCluanterior-
Guar~tingu~tláeàpresidência de seu Tribunal de Éti- mente em reverência à cll2\sse o nobre ex-~enador
ca, maS, principalmente, por considerar de extrema Casildo Maldaner,. que durante anos engrandeceu a
importância cÓn$tarnesta Casa referência a esses lu- Casa Alta deste País.
tadore~d§Dir~Jt~,qüe procuram fazer com que a Jus- Sr. Presid13nte, o acesso à Justiça éum proble-
tiça s13jarnais/.:>erTlPssimilada e chegue especialmen- ma tão antigo quanto a criação dCls tribunais, mas so-
te aosgue lllajSdel~ necessitam. mente nos últimos decênios passou a galvanizar a

Em liom~nagem a essa profissão de invulgar atenção dos homens do Direito. Em suma, o acesso à
nobr~za, que~xi~ de quem se propõe a desempe- Justiça é fundamental em um regime rea.lmente de-
nhá-Ia col11petência, dignidade, honradez e bravura mocrático, e o advogado é um instrum7nto insubstitu-
moral,conl;JratlJl()-nie com todos colegas que exer- ível para possibilitar aos necessitados a defesa de
cem eSse verdadeiro sacerdócio. seus direitos nas esferas cível e criminal.
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No momento em que prestamos esta homena- É inegável a participação da Associação dos
gem, em meu nome e em nome do Partido Verde bra- Advogados de São José dos Campos nas lutas em
sileiro, a todos os advogados do Brasil pelo transcur- prol da gaJantia do Direito e na defesa dos interesses
so de sua data magna, saudamos o grande jurista, fi- da classe - interesses que geram reflexos em todos
lho do Vale do Paraíba paulista, região que tenho a os brasileiros. E seu objetivo, que é de toda a socieda-
honra de representar nesta magna Casa de Leis, o de, é o fortalecimento do compromisso ético nas
imortal Miguel Reale - e o fazemos também em nome ações públicas e nas relações entre os cidadãos. Pro-
do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. va disso é o grande número de integrantes daquela
Rubens Approbato Machado, e de todos os nobres instituição.
colegas no sacerdócio de servir ao próximo, levando Sr. Presidente, a partir da gestão do Dr. Dener-
() Direito a quem dele necessita. vai Machado Rodrigues de Melo, a Associação cres-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com ceu em atendimento ao associado, proporcionando
grande satisfação, ocupo esta tribuna na data de hoje serviços nas mais diversas áreas, de convênios médi-
também para registrar nos Anais desta Magna Casa cos a parcerias comerciais, além de vantagens e
de Leis, à qual muito me orgulha pertencer, a come- atendimentos especiais.
moração dos 30° aniversário da Associação dos Sempre preocupada com a sociedade, não po-
Advogados de São José dos Campos, presidida pelo deria deixar a Associação de dar amparo aos jovens
brilhante advogado Denerval Machado Rodrigues de de hoje, í)s homens de amanhã. Assim, tem dado
Melo. oportunidade a muitos jovens de se desenvolverem

Os avanços conseguidos pela Associação na ci- profissionalmente em várias funções. Em reconheci-
dade de São José dos Campos e ern todo o Vale do mento a esse trabalho, foi a Associação agraciada
Paraíba paulista representam, acima de tudo, vitória com o direito de usar o selo Empresa que Educa Jo-
dos ideais democráticos que inspiraram a Constitui- vens para o Trabalho, concedido pelo SENAC, de São
ç:ão de 1988. Paulo.

A firme e independente atuação dos membros Além de preparar os jovens para a sociedade de
daquela instituição tem contribuído para revigorar a forma digna e altiva, o que faz como verdadeira mis-
busca da verdade e da justiça como valores funda- são, a entidade está sempre atuando no combate aos
mentais para a convivência civilizada entre os indiví- problemas sociais e de segurança de São José dos
duos e as famílias. E o resultado mais palpável des- Campos, bem como de todo o Vale, da Serra da Man-
sas ações é o fortalecimento da cidadania. tiqueira e do Litoral Norte, trabalho reconhecido pela

Nada mais apropriado para um país que emerge Câmara Municipal de São José dos Campos, com a
de longo período de arbítrio do que fortalecer os que outorga da Medalha de Mérito Legislativo, em 1998; o
são diretamente responsáveis pela proteção da or- Brasão do Município, em 1999, e a Medalha Cassiano
dem jurídica, do regime democrático e dos interesses Ricardo, neste ano, por ocasião dos 30 anos de sua
sociais e individuais indisponíveis. fundação.

Altamente qualificado, o Dr. Denerval Machado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresen-
Rodrigues de Melo tem exercido com grande empe- tei à Casa requerimento em que solicito a realização
nho a tarefa que lhe foi atribuída: a condução daquela de sessão solene para comemorar o êxito e o bem
magnífica associação classista e acabou por transfor- que a Associação proporcionou a todos os brasileiros
má-Ia em motivo de redobrada admiração por parte em seus 30 anos de atividade. Mas, infelizmente, de-
dos cidadãos, os maiores beneficiados pelo trabalho vido à extensa pauta de atividades legislativas, tal
que. realiza conjuntamente com seus mais de 1.500 proposição não foi analisada em tempo hábil para sua
associados. execução.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o fortale- Fica, pois, o registro do compromisso deste Par-
cimento da Associação dos Advogados de São José lamentar de, neste Planalto Central, ser o porta-voz
dos Campos foi uma das respostas que os advoga- dos anseios dessa séria e valorosa entidade. E, ao
dos quiseram dar ao desafio que nos persegue desde fazê-lo, não posso deixar de parabenizar seu operoso
os primórdios de nossa história, com a institucionali- Presidente e meu irmão, Dr. Denerval Machado Ro-
zação de uma estrutura ágil e eficiente, capaz de fa- drigues de Melo, um obstinado na missão do servir.
zer prevalecer o estrito cumprimento da lei em áreas É hora, Sr. Presidente, de homens como Dener-
até então de difícil acesso para os instrumentos de vai Machado Rodrigues de Melo aceitarem o clamor
controle social. da sociedade e se colocarem à sua disposição para o
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exercício dos Poderes Legislativo e Executivo em
todo o País.

Em nome do Partido Verde brasileiro, conclamo
o ilustre advogado a emprestar seu brilho e altivez
para a construção de um partido forte e determinante
na busca por melhor qualidade de vida aos joseeh
ses.

Parabéns, Associação dos Advogados de São
José dos Campos por seus 30 anos em defesa dos
brasileiros!

Era o que tinha a dizer.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 7

PARÁ

Ann Pontes PMOB
Jader Barbalho PMOB
José Priante PMOB
Nicias Ribeiro PSOB
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Carlos Souza PLPUPSL
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondonia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Or. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago POT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSDB
Amon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Inácio Arruda PCdoB
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João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 16

PIAuí

B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Inaldo Leitão PLPUPSL
LúciaBraga PMN
Luiz Couto PT
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
JoséMendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT

Pedro Corrêa PP
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Célrimbão PSB
Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PLPUPSL
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 28
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MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPUPSL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PLPLlPSL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPLlPSL
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Ponela 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
Romél Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronáldo Vasconcellos PTB
Saraivá Fellpe PMDB
Si/as Brasileiro PMDB
Vil'gílio Guimarães PT
Vittorlo Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
José Carlos Elias PT8
Manato POT
Marcelino Fraga PMD8

Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPLlPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PSB
Almir. Moura PLPLlPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PLPLlPSL
Chico Alencar PT
Deley PV
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMOB
Josias Quintal PSB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMOB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMOB
Nelson Bornier PSB
Paulo Feijó PSOB
Reinaldo .Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Vieira Reis pMDB
Total de Rio De Janeiro: 36

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSD8
Amauri Robledo Gasques PRONA
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Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Or. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Or. Pinotti PMDB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
,João Paulo Cunha PT
.José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 43

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de GOIÁS 15
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Dra. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB

Agosto de 2003



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38361

Selma Schons PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Colfares PDT
Augusto Nardes PP
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Kelfy Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 23

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 347
Sras. e Srs. Deputados.

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 ordert;l.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há três
questões. A primeira diz respeito à existência de ma
téria a ser inserida na Ordem do Dia que trata de pro
jeto que retiraria, de alguma maneira, os Parlamenta
res do regime previdenciário, conforme divulgado
pelo Jornal do Brasil.

A segunda refere-se à PEC n° 205, que trata
da mudança do calendário legislativo. Os partidos
já indicaram seus membros para a Comissão
Especial?

A terceira, se houve algum acordo em relação à
votação em primeiro turno dos destaques ao projeto
da Previdência Social.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pri
meiro, não há em pauta nenhuma matéria que trate
de aposentadoria especial para Parlamentares; des
conheço qualquer iniciativa de pautar projeto dessa
natureza.

Quanto à Comissão Especial para tratar da PEC
n° 205...

O SR. CHICO ALENCAR - A que V. Exa. se refe
riu, há cerca de 2 meses, quando disse que os partidos
não haviam indicado os membros. É aquela que altera
o ano legislativo, com redução do recesso anual.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
tenho conhecimento da situação, mas certamente os
partidos devem estar indicando os seus representan
tes. Solicitei que o fizessem. Assim que tivermos con
dições, instalaremos a Comissão.

Informo a V.Exa. que o Deputado Inocêncio Oli
veira, responsável por essas questões, tem estudado
o assunto com bastante cuidado.

Sobre o acordo, estabelecemos que até o fi
nal da sessão, com a concordância de todos os
Srs. Líderes, teremos 3 votações. Espero que o
acordo evolua. A primeira votação é de um DVS do
PFL que altera a contribuição das pensões acima
de 2.400. A segunda votação, de uma emenda
aglutinativa sobre 2 destaques prodluzidos pelo
PTB que tratam da supressão das expressões "de
qualquer natureza"e "o fim da cumulatividade nas
aposentadorias". Votaremos os 2 destaques reuni
dos em uma emenda aglutinativa.
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A terceira, também emenda aglutinativa, seria a
junção de 3 outras emendas aglutinavas: do PFL, que
trata de nova redação para o § 7°, se não me engano,
sobre as pensionistas, dividindo-o em 2 incisos, tor
nando mais explicita a forma como devem ser as con
tribuições; do PSDB, que trata dos 1°anos de carreira
- os Deputados José Pimentel, Osmar Serraglio e
Custódio Mattos estão trabalhando numa nova reda
ção; e a emenda aglutinativa que altera o teto de con
tribuição dos servidores da União para 1.440 reais.
Enfim, essas 3 emendas aglutinativas se juntam
numa só.

Haverá 3 votações.

Aproveito a oportunidade para informar V.Exa.
que a PEC n° 205, a que V.Exa. fez referência, está
apensada à PEC n° 347, porque há várias PECs so
bre o mesmo assunto.

Faltam 3 partidos indicarem seus membros:
PMDB, PSDB e PL.

Esta é a base do acordo.

O SR. CHICO ALENCAR - Vamos esperar que
a expectativa de V.Exa. de que haja consenso, sobre
tudo na proposta das pensões, ocorra pelo que é mais
justo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esta
mos evoluindo para isso. Os Deputados Francisco Dor
ne��es' José Carlos Aleluia e Aldo Rebelo estão tentan
do produzir novo acordo para trazer ao Plenário.

O SR. ALMEIDA DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL-CE. Pela
ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, inici
ada a Ordem do Dia, sabemos que, quando os Depu
tados estão presentes no plenário, a votação ocorre
com maior rapidez. Por isso, solicito a V.Exa. que de
termine que as Comissões que ainda estão funcio
nando encerrem os seus trabalhos para que os com
panheiros se dirijam ao plenário e votemos o mais ra
pidamente possível as matérias em pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca todos os Srs. Parlamentares
para se dirigirem ao plenário.

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
N° 40-B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação de votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n.O 40-A, de
2003, que modifica os arts. 37, 40,42,48,96,142 e
149 da Constituição Federal, o art. 8° da Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e
dá outras providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela admissi
bilidade, com emendas, contra os votos dos Deputa
dos José Roberto Arruda, Vilmar Rocha, Ibrahim
Abi-Ackel, Wilson Santos, André de Paula, Eduardo
Paes, Rodrigo Maia, Juíza Denise Frossard, Ney Lo
pes, Alceu Collares, Mendes Ribeiro Filho, José Ivo
Sartori e IIdeu Araújo. (Relator: Sr. Maurício Rands); e
da Comissão Especial pela admissibilidade das
emendas apresentadas e, no mérito, pela aprovação
desta; pela aprovação parcial da de n° 507, de 2002,
apensada, e das emendas nOs 02,03,04,05,09,10,
11,13,14,22,23,27,31,35,36,39,45,46,47,50,
52,54,59,60,61,63,68,69,74,75,78,79,81,82,
83,88,98,99,102,103,114,116,119,124,132,135,
136,137,144,146,149,152,153,154,156,159,160,
166,167,169,171,174,181,182,194,197,201,205,
209,210,213,214,217,219,220,221,231,255,263,
265,266,272,274,275,276,277,279,282,285,289,
291,293,304,308,312,323,335,352,354,362,365,
371,375,383,384,385,398,399,406,414,417,420,
422,426,427,430,434,435,439,442,448,450,452,
454,456 e 457, com substitutivo, e pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nOs. 37 e 179-A,
de 1999, 198 e 288, de 2000, 323, de 2001 e 550, de
2002, apensadas, e das emendas nOs 01,06,07,08,
12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,
32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,48,49,51,53,
55,56,57,58,62,64,65,66,67,70,71,72,73,76,
77,80,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,100,101,104,105,106,107,108,109,110,111,
112,113,115,117,118,120,121,122,123,125,126,
127,128,129,130,131,133,134,138,139,140,141,
142,143,145,147,148,150,151,155,157,158,161,
162,163,164,165,168,170,172,173,175,176,177,
178,179,180,183,184,185,186,187,188,189,190,
191,192,193,195,196,198,199,200,202,203,204,
206,207,208,211,212,215,216,218,222,223,224,
225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,
237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248,249,250,251,252,253,254,256,257,258,259,
260,261,262,264,267,268,269,270,271,273,278,
280,281,283,284,286,287,288,290,292,294,295,
296,297,298,299,300,301,302,303,305,306,307,

------- ---
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309,310,311,313,314,315,316,317,318,319,320,
321,322,324,325,326,327,328,329,330,331,332,
333,334,336,337,338,339,340,341,342,343,344,
345,346,347,348,349,351,353,355,356,357,358,
359,360,361,363,364,366,367,368,369,370,372,
373,374,376,377,378,379,380,381,382,387,388,
389,390,391,392,393,394,395,396,397,400,40t,
402,403,404,405,407,408,409,410,411,412,413,
415,416,418,419,423,424,429,431,432,433,436,
437,438,440,441,443,444,445,446,447,449,451,
453, 455 contra osvotos dos Deputados Gervásio Sil
va, Yeda Crusius, Alceu Collares, Murilo Zauith, Pau
derneyAvelino, Onyx Lorenzoni, José Roberto Arru
da, Enéas Carneiro e João Campos (Relator: Sr. José
Pimentel).

Têndoapensadas asPECs nOs 37/99, 179-A/99,
198/00,288/00,323/01,507/02,550/02.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesarequerimento subscrito pelo nobre U
der em exercício do PFL, Deputado Pauderney Aveli
no, no seguinte teor:

"Sr. Presidente, requf;iremos a V.Exa.,
nos termos do art. 117, VI, do Regimento
Interno, a retirada de pauta da PEC
40/2003, constante do item 1 da presente
Ordem do Dia".

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2003. - Pa
uderney Avelino , Vice-Uder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a. palavra ao nobre Deputado Rodrigo
Maia, para encaminhar a favor da matéria.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão do
orador.) ..,.. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a
justificativa do requerimento é importante para que se
entenda a questão e para que fique claro o que será vo
tado hoje no plenário da Câmara dos Deputados.

O Governo encaminhou a esta Casa proposta
de emenda constitucional, aprovada em primeiro tur
no, que modifica dispositivos referentes à Previdência
e liquidaos pensionistas, as viúvas e os órfãos de ser
vidores deste País.

A situação é tão grave, Sr. Presidente, que o pró
prio GovernoJâ admitiu, como V.Exa. anunciou, a mu
dança na base de cálculo da pensão que deixará um
servidor que morrer na ativa. Pela redação que o Go
vernoapresentoue votou em primeiro turno, o cálculo
talvez não désse ao pensionista nem 10% do valor do
salário do servidor que falecesse na ativa.

Esse foi urn dos pontos que o Governo enten
deu que precisa ser modificado. Fora isso, com a re-

forma da Previdência, o Governo praticamente acaba
com a integralidade e a paridade, o que significa que
menos de 5% dos servidores terão condição de se
aposentar com salário integral. Em média, os servido
res aposentados receberão no máximo 80% do valor
do salário, o qUe já é grave.

Além disso, o Governo não garante a paridade,
o que quer dizer que.os Estados e a União darão sis
temáticos aumentos para os servidores da ativa e não
darão o mesmo aumento para os serVidoresaposen
tados. Então, o poderde compra do salário do servi
doraposentado ficará muito aquém do valor de quan
do na ativa Além disso, após sua morte, o Governo
tema audácia de cobrar do pensionista um redutor de
50% do valor que exceder2.400 reais, e ainda tem a
coragem de fazer a taxação de 11%. Trata-se da liqui
dação do serviço público brasiléiro. Será uma malda
de o que o Governo fará nesta noite se rejeitar o des
taque do PFL.

Estou convicto de que este Plenário, hoje à noi
te, não deixará as viúvas e os órfãos do serviço públi
co brasileiro na mão. Tenho.certeza de que cada um
dos Parlamentares vai. refletir sobre o destaque a ser
votado, que é uma barharidade.

Repito, o Governo não garante a integralidade
dos salários e ã paridade dos reajustes. A primeira
queda no valor recebido ocorre quando da aposenta
doria; depois, coma morte do aposentado, opensio
nista.descerá mais lImdegrau, porque será garantido
somente 50% do valor do salário a título de pensão.
Isso, corno disse, sem tratar da paridade, que certa
mente não haverá. OGoverno não dará o mesmo va
lor aos ativos e inativos.lssóé lógico. Se não fosse as
sim, o Governo não éstaria aprovando o fim da pari
dade.

Então, acabam com a integralidade e a paridade
para 95% dos servidores; depois, ta)(am-se os inati
vos, inclusive viúvas e órfãos, e ainda há o redutor.
Não interessa se é de 50%, 40% 6u30%, mas, sim,
que o pensionista será taxado em toda a cadeia. Mal
dade é pegar aquele quetemmenos condições de se
defender e fazer uma brutal diminuição do seu poder
de sobrevivêndli, porque a pensão certamente não
vai suprir a subsistência da viúva ou do órfão.

Por isso o PFL ~n6aminha esse r,equerimento,
para que possamos deixara votaçã~ amadurecer, a
fim de que.os Udereseos demais Deputados desta
Casa entendamq~ees~avotação yai destruir a esta
bilidade do servidor público e acabarcom as garanti
as mínimas qu~ aviúva terá após a morte dele.

Se o requerimento for derrotado,que possamos,
na votação do nosso destaque, derrUbar a redação que
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pune as viúvas e os órfãos do serviço público. Na vota- que, em tese, poderiam não ser atendidos naquele
ç;ão de nosso destaque, tenho certeza de que consegui- caso, cuja discussão foi iniciada ontem, mas que aca-
remos modificar a redação da reforma da Previdência bou ficando inconclusa.
apresentada pelo Presidente da República. Lembro também que lamentavelmente não fo-

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a ram atendidos os professores do ensino médio, que,
palavra para encaminhar contra. pela Emenda Constitucional n° 20/98, tiveram respei-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - tado o tempo adicional, em concordância com a
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu- Constituição de 1988. Entendo que o esgarçamento
tado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a matéria. das discussões chegou a um limite tal que não permi-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem tirá mais avanços sem que se inicie a votação.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Por esta razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, entendemos que há a necessidade de uma putados, vamos iniciar a votação e verificar qual é o
definição. Sabemos que existem conversas no senti- texto da tal emenda aglutinativa que seria a solução
do de resolver a questão das pensões, aumentando o mágica, porque até agora não chegou as nossas
teto limite sobre o qual haverá redução e estabele- mãos tal emenda. Depois de analisarmos seu conteú-
cendo um patamar de redução mínimo mais vantajo- do, restará perquirirmos a anti-regimental idade de um
so para as pensionistas. texto que não seja contemplado no conjunto de

Lamentamos que outra emenda aglutinativa, emendas destacadas. Essa é a alternativa que nos
que pudesse atender aos policiais civis, aos fiscais do permitirá continuar utilizando o Regimento.
ICMS, aos procuradores das capitais, não tenha pros- Recentemente, perguntaram-me quem eram
perado. meus assessores, mas respondi que não preciso de-

A luta parlamentar nos ensina que é somente no leso Todo$ os que estão nesta Casa primam pelo res-
calor das discussões que as coisas andam. Se deixar- peito ao Regimento e sempre indicam, comentam,
mos de votar agora para retomar a votação às 18h ou anunciam determinada condição que estiver sendo
19h, não teremos o progresso que poderemos ter caso desrespeitada no contexto regimental. Levaremos
a iniciemos já. É durante a partida que se tem de fazer adiante a luta para cumprir à risca aquilo que está
as modificações que possam alterar o resultado. contido no Regimento, a qualquer hora e momento.

Temos certeza de que é dentro desse contexto Seguindo essa concepção, entendemos que
que discutiremos alguns pontos que irão minimizar a não há mais espaço para retirar a matéria da pauta da
situação de aposentados e pensionistas. Falo em mi- Ordem do Dia. Não existe outro projeto a ser discutido
nimizar porque já foram maximizados os prejuízos, as e votado. Esta é a matéria que devemos apreciar.
questões da regra de transição, do direito adquirido, Ontem, levamos 13 horas para desobstruir a pa-
do desrespeito ao pedágio previsto na Emenda Cons- uta da Câmara e votar as Medidas Provisórias nOs
titucional n° 20/98 e da integralidade e da paridade 121,122e123.Asduasúltimasforamaprovadaspor-
duvidosas. Na verdade, essa indefinição continua que houve o chamado acordo de procedimento. Mes-
procrastinando a decisão. mo assim, a votação passou das 22h.

Iniciada a votação, acreditamos que teremos a Portanto, é necessário iniciar a votação e tentar
oportunidade de rapidamente elaborar uma emenda chegar a um acordo possível e imaginável, que, volto
aglutinativa que resolva de vez o caso das pensões a repetir, vai minimizar a situação, porque o prejuízo
ao estabelecer seu limite de isenção em 70%, o que

já foi maximizado.lamentavelmente já representa grande redução, de
cerca de 30%. Muito obrigado.

A partir daí continuaremos pressionando, por O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
meio do jogo político parlamentar, a fim de possibilitar votação o requerimento do nobre Líder do PFL, Depu-
a votação de emenda aglutinativa que contemple as tado Pauderney Avelino.
categorias não contempladas. A luta que restará para O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
o segundo turno é a do destaque supressivo, que po- Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
derá tornar genérico o subteto único, já que não se encontram. (Pausa.)
admite a possibilidade de contemplar algumas cate- REJEITADO.
gorias. Ao discutir essa emenda aglutinativa, perce- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-
bemos a situação dos oficiais das Polícias Militares, te, peço verificação de votação.

---- -_~- ---_~ --_._- ~~~~ ._--_~_- _~~_~~_-_~--~._~~_~_._~-_~_-----_~- _~-~ ----
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OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve
rificação concedida, nobre Deputado José Carlos
Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "não".

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "não".

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "não" e convoca todaa bancada para que venha
ao plenário.

O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"não".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB vota contra a retirada.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB~SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PSOB, aliás, tinha a intenção de propor
a V.Exa. o adiamento desta sessão por uma hora ou
hora e meia, para que tivéssemos o texto e, a partir
daí não só as discussões como as votações pudes
sem ocorrer. Esta era a nossa posição.

Agora, queremos votar hoje este tema. De qual
quer forma, reitero o pedido do pequeno adiamento.
Caso não seja possível, votamos contra. (Pausa.)

Sr. Presidente, feitos os embargos auriculares
necessários, o PSDB já pode se posicionar. Então,
acompanhamosoPFL nessa posição.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-GE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha o voto "não".

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quere
mos buscar a solução mais justa para as pensionistas, o
que irá, sem sombra de dúvida, gerar justiça social.

Portanto, votamos "sim", pela manutenção do
nosso requerimento dt;l retirada de pauta.

O ·SR. ·NEi:-SON··PSLLEGRINO (PT-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
é contra o adiamento e vota "não".

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
verno vota "não".

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.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito aos Srs. Líderes - Deputados Aldo Rebelo, José
Carlos Aleluia, Antonio Carlos Pannunzio e Aloysio
Nunes Ferreira - que realizem as tratativas no sentido
de verificar se é possível fazer novo acordo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Aloysio
Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs.·Deputados, há algum tempo,
esta Casa aprovou proposta de emenda constitucio
nal eliminando da nossa Constituição dispositivo 
objeto da curiosidade universal - que fixava o teto da
taxa de juros em 12%. As pessoas que não conheci
am o Brasil, ao ler sua Constituição e lá ver a fixação
da taxa de juros em 12%, perguntavam-se, com muita
razão, que país era aquele.

Teffi{)s, na emenda constitucional que está sen
do votada - e nessa constatação não deixa de haver
mea-culpa - , oufrospercentuais para a Constituição:
11 % de faxação dos inativos; 90% de subteto para os
desembargadores, em relação à remuneração do Mi
nistro do Supremo Tribunal Federal, e agora mais um
de 50%. A pensão que ultrapassar 2.400 reais terá re
dutor de 50% sobre o excedenfe. Isso 1udo no texto
permanente da Constituição brasileira.

Convenhamos, Sr. Presidente, que não é boa
solução, para0 Governo ou para a Casa, estabelecer
regime previdenciário equilibrado, pautado pelo equi
líbrio atuarial. É curioso verificar como nós, os legisla
dores brasileiros, quando exercemos o Poder Consti
tuinte Derivado, desconfiamos de nós mesmos no
exercício do Poder Legislativo Ordinário. Questiona
mo-nos a respeito de deixar isso para a lei. Como se
fôssemos oufros personagens, que não nós, encarre
gados de fazer a lei posteriormente.

Além da curiosidade de se inserir mais um per
centual na Constituição Federal, de 50%, essa pro
posta, cuja negociação, se não me engano, gira tam
bém em torno de percentuais, contradiz o regime per-
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manente, estabelecido no texto da Constituição, na
emenda constitucional, para os futuros servidores pú
blicos, uma vez que, para tais servidores, os proven
tos dos aposentados estarão garantidos até o teto do
Regime Geral da Previdência. Tudo aquilo que o ser
vidor quiser buscar além desse teto, terá de fazê-lo
num fundo de previdência complementar, em que, ne
cessariamente, a pessoa pega de volta aquilo que
aplicou.

Então, que sentido tem eu dizer agora que a
pensão a ser vertida por esse fundo de previdência
complementar será limitada em 50% daquilo que ex
ceder 2.400 reais? Não tem o menor sentido. Teria
mais sentido que a legislação que instituir esses fun
dos de previdência complementar para pagar apo
sentadorias e pensões naquilo que exceder a 2.400
reais, preocupada em obedecer ao mandamento
constitucional do equilíbrio atuarial da Previdência,
estabeleça o redutor ou não e o percentual em que
essa redução se dará, mas levando em conta as con
dições mutáveis, volúveis, variáveis desses fundos.
Não tem sentido agora estabelecer para todo o sem
pre que, para pensões provenientes desse fundo de
previdência complementar, haverá um teto de 50%
daquilo que exceder a 2.400 reais.

Um projeto de Constituição do Brasil, de 1823,
já trazia a expressão "farinha de mandioca", para defi
nir o senso a partir do qual as pessoas estavam habili
tadas a votar. Essa expressão não fez parte do texto
de 1824. Agora estamos incluindo mais um percentu
al na Constituição, além disso estabelecendo um pro
fundo contra-senso em relação ao regime futuro que
a emenda constitucional pretende estabelecer para
os servidores públicos deste País.

O SR. DURVAL ORLATO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DURVAL ORLATO (PT-SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, após 6 meses do mandato
conferido a este Deputado por mais de 95.000 eleito
res do Estado de São Paulo, em especial da região de
Jundiaí, aproveito este momento em que ocupo a tri
buna para relatar as diversas atividades que realizei
nesse curto espaço de tempo, tanto na Câmara dos
Deputados, como nos diretórios do PT e em movi
mentos sociais e religiosos em diversas cidades.

Antes, porém, quero deixar registrado breve re
lato de minha trajetória política. Aos 18 anos de idade,
em 1982, já fazia campanha para o nosso líder meta-

lúrgico, repetindo o slogan Trabalhador vota em traba
lhador, Lula Governador. Naquele ano, começamos a
firmar o PT na cidade de Jundiaí. Já era eu um militan
te contagiado pela idéia de uma sociedade mais jus
ta, mas ainda não era filiado ao Partido dos Trabalha
dores, o que veio a ocorrer em 1989. Esse período
também coincidiria com os anos de faculdade e com
diversas mudanças em minha vida social, familiar e
política.

Já em 1990, comecei a participar mais ativa
mente de atividades religiosas, por intermédio da Re
novação Carismática Católica e, mais tarde, da Pas
toral da Moradia, que trabalhava com os sem-teto das
favelas da região. Distanciei-me do PT e assumi cada
vez mais atividades voluntárias no movimento e na
pastoral. Foi um período em que não compreendia
com clareza a importância da relação entre religião e
política. Em 1995, o Bispo D. Roberto Pinarello, com o
objetivo de preparar a Campanha da Fraternidade do
ano seguinte, cujo tema era Fé e Política, convi
dou-me para integrar o grupo de estudos e organiza
ção do texto base, repleto do ensino social da Igreja.

No início de 1996, vendo minha dedicação ao
tema e apostando na minha história de militante políti
co e em minha formação e preparo na área social e hu
manista, a comunidade me convidou para disputar a
vereança. Eleito, trabalhei intensamente com forma
ção e organização social, tanto junto à Renovação Ca
rismática Católica como nos bairros e favelas da re
gião. No ano 2000, fui reeleito com o dobro dos votos.

Por essa projeção política e ativa participação
nas áreas habitacional, de saúde pública e religiosa, o
PT de Jundiaí e de diversas cidades apostaram em
meu nome como candidato a Deputado Federal.
Como resultado, pela primeira vez o PT elegeu um
Deputado Federal na região - e o fez com a maior vo
tação da história da cidade: mais de 95.000 votos.
Isso, vale dizer, só foi possível graças ao empenho de
todos os meus amigos, movimentos religiosos, mili
tantes do partido e, principalmente, dos meus familia
res, que sempre souberam apoiar essa vocação des
pertada em 1996, depois de quase 20 anos de traba
lho no setor de engenharia automobilística de uma
empresa multinacional alemã.

Já na Câmara dos Deputados, fiz a opção pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, que
trata de questões como habitação popular, sanea
mento e transporte, e pela Comissão de Seguridade
Social e Família, que trata de questões de previdên
cia, saúde pública, assistência social e projetos rela
cionados à família.
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Nesta Casa, na condição de membro de uma Relatoria de projetos de lei:
bancada de 93 Deputados, pude aprender com os Fui Re/ator de diversos projetos - alguns palê-
companheiros mais experientes e desenvolver algu- micos, outros mais simples, mas não menos impor-
mas ações que passo a relatar resumidamente: tantes - nas áreas de saúde pública, previdência e

1 - Projetos de lei apresentados: habitação. O Relator tem a responsabilidade de anali-
Projeto de Lei n° 837, de 2003, que. propõe a sal' o projeto de forma unitária ou Os vários projetos

participação de assistentes sociais e psicólogos edu - sobre o mesmo assunto a ele apensados, modificá-lo
cacionais nas escolas, possibilitando apoio e orienta- e dar o rumo das discussões no plenário das Comis-
çãoaos alunos e suas famílias. Com o atendimento sões.
feito por profissionais especializados, o aprendizado Cito alguns cujo parecer já exarei e outros que
dos alunos será muito melhor. Nossa realidade apon- ainda estão em estudo neste momento:
ta para0 crescimento dos índices de desajustesocial, Projeto de Lei nO 21 , que trata da eliminação, no
de indisciplina escolar e de violência dentro e fora da C 'dO P I d rf 1"1" . b rt
escola.Devidoàs diversas colaborações técnico-jurí_ olgo ena,. oa Igoque qual Ica o a o o como

dicasgue recebi desde o protocolo do projeto, preten- ~:~:~~6:~ ~:~:i~~~~~:=~:r~~~~~dbu~~:~~~
do ago.ra..••.a.. presentar-Ih.e um. substitutivo.• . • .. Iher livre arbítrio sobre seu corpo e sua vida, mas não

Projeto de Lei n° 1.091 , de 2003, que prevê a im- sobre. a vida do ser que.está sendo gerado em seu
plantação em tod.os os. hos.pitaisde pr.ograma de ori-

. . . . . ventre e que não é fruto de estupro, mas de descuidoentaçãoà gestante sobrE) os efeit()semétodos utiliza-

dos no. aborto autorizado legalmente, com acompa- ~~~:b~~~#t:~I~~~~~~:tf:t~~ ~~~:~~i~~~:~~~
nhamento médico e informação so?re possíveis efei-
tos físicos. e psíquicos. Os programas devem apre- to temos deprotegê-fo o como cidadão. Meu parecer
sentl3.r à. gestante a.possibilidade da adoção pós-par- foi contrário ao projeto.
to, oferec~ndo n() mínimo dois endereços deentida- Projeto de Lei n° 5.454, de 2001, que institui di-
desqueétcolham o recém-nascido. O Juizado da Cri- retrizes em consonância com a Constituição Federal
ançét.e.~o p..dolescente deve ser c()municado pelo e dispõe sobre o incentivo às pessoas que pagarem
hospitali=lrespeito dos casos, para auXiliarepromo- em dia suas prestações da casa própria financiada,
ver arráticadeacJoção dos bebês pelas famílias Ca- Em sua grande maioria, as leis são punitivas para
dastra~a~., Adesinformação pode levar agestl3.nte a quemestá em situação irregular, poucas são elabora-
cometer ato violento contra si e contra o ser que está das para incentivar aqueles que, muitas vezes, tiram o
gerando. dinheirode sUa~ nece~sidadesbásicas para pagar as

Os principais. objetivos do Projeto de Lei n° prestações. Meu parecer foi favorável ao projeto, ao
1.340, dEôl 2003, são forçar o registro em carteira de qual .acresci émenda com o objetivo. de adequá-lo
empre~ados domésticos ~ gerar mais postos de em- quanto à forma de apresentar imposições a Estados e
prego~l3.área. A pe~~oa ffsica que empregar e regis- Municípios.
trare!l1pregado d0rT)éstico poder<3, deduzir a despesa Projeto de. Lei n° 713, de 2003, que assegura
nadeplaração d() II11Postode Renda. A dedução .será assistênciaJurídica em ações de regulamentação fun-
apenas sobre um empregado doméstico por unidade d d . .
familiar. iáriae. á outrasprovidêncIas correlatas. Aprovada a

proposta, as associações compostas por famílias de
Emenda à Lei. de Diretrizes Orçamentárias de

2004: baixa renda poderãot~rdo Estado aprestação desse

A. Emenda n° O.06,.. já.a.provada pela Comissão tipo de serviço eregularizarseus lotes.. Este é um pro-
. .. jeto de interesse social, e o Estado precisa ser parcei-

de Constituição e Justiça, dispõesobre as ações prio- ro nesses casOs. Mel..lparecer foi favorável.
ritárias da Caixa Econômica Federal em suas ativida-
des,. Acrescentei comoprioridade a construção de ha- Proposições ainda em estudo, que devem rece-
bitações populares de.interesse.social, ou. seja, para bel' parecer nas próximas semanas:
famílias que possuam renda inferior a 5 salários míni- Projeto de Lei n° 906,de 2003,sobre a Semana de
mos..Éum passo importante para que esse agente fi- Prevenção às Doenças sexualmente Transmissíveis;
nanceiro., aCEF, tenha produtos que atendam, com fi- Projeto dêLei n03.021 ,de2000, que dispõe so-
nanciamento de longop~a;zo, as famílias mais pobres, bre a redução da contribuição previdenciária das em-
que têm muito mais dificuldades para adquirir sua presas cohtratantes de aposentados ou de quem for
casá própria. portador do HIV, e asSuntos correlatos;

111
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Projeto de Lei nO 6.043, de 2002, que prevê ao pies remendo na questão previdenciária, o que esta-
recém-nascido o direito de exames de catarata con- mos consertando agora.
gênita nos hospitais e dá outras providências; Vejamos alguns números que apontam para a

Projeto de Lei n° 1.799, de 1999, que prevê pror- necessidade dessa reforma: em 1995, o número de
rogação do prazo de recolhimento das contribuições servidores ativos da União somava 982 mil e de inati-
previdenciárias por parte da empresa. vos e pensionistas, 803 mil. No ano de 1999, o núme-

Comissões Especiais: ro de servidores ativos era 931 mil e de inativos e pen-
Reforma da Previdência. Fui indicado pelo parti- sionistas, 926 mil. Já no ano de 2002, os servidores

do para participar desta Comissão Especial, que rea- ativos eram 851 mil e os inativos e pensionistas, 943
Iizou, no período anterior ao envio à Câmara dos De- mil. Importante destacar que a soma dos servidores
putados da Proposta de Emenda Constitucional n° ativos, inativos e pensionistas em 1995 era de
40,28 audiências públicas com as mais diversas ca- 1.785.000 e, em 2002, mesmo com os óbitos ocorri-
tegorias nacionais de trabalhadores e de patrões. Fo- dos no período, a soma chegou a 1.794.000, ou seja,
ram ouvidos juízes, promotores, servidores adminis- 9.000 servidores a mais. Nos Estados, a média dos
trativos, centrais sindicais, confederações patronais, números também aponta para a mesma diferença
sindicatos rurais, sindicatos e associações de apo- percentual.
sentados e muitos outros segmentos da sociedade. Há 20 anos, bem sabemos, era preciso criar in-

Em paralelo, por intermédio do Ministério da centivos e benefícios para atrair bons profissionais
Previdência, o Governo realizou diversas reuniões para o selor público, pois na iniciativa privada o de-
com o Conselho de Desenvolvimento Social e Econô- semprego ainda não era um grande vilão e havia va-
mico, lideranças políticas de diversos partidos, Go- gas nos mais variados segmentos do mercado. Nessa
vernadores, Prefeitos e lideranças sindicais, a fim de época, itens como estabilidade ou carreira pública
construir essa proposta, que não é a sonhada pelo não tinham peso atrativo e nem muito significado, daí
Partido dos Trabalhadores, mas, sim, a reforma ne- foi necessário, nos diversos níveis do Governo, criar
cessária para a promoção de justiça social e atuarial outros itens para atrair mais os profissionais. Dessa
no sistema previdenciário. Nos últimos 5 meses, o Mi- forma, foram criados como benefícios diferenciadores
nistro Ricardo Berzoini compareceu ao Congresso na CLT, itens como aposentadoria antecipada em 5
Nacional, para audiência públicas ou reuniões com anos, licença-prêmio, 14° salário e outros que tam-
partidos políticos, em 11 oportunidades. bém eram repassados para os servidores públicos

Durante a tramitação da PEC n° 40 na Comis- aposentados e pensionistas.
são Especial, ouvimos novamente vários segmentos Além desses fatores, há de se considerar a dimi-
nacionais e representantes dos servidores públicos;

nuição do número de filhos por família, o aumento da
diversas emendas foram elaboradas pelos Parlamen-

expectativa de vida do homem, a migração dos trabatares, fizemos várias reuniões de Lideranças com os
Poderes Executivo e Judiciário, e, com todo esse acú- Ihadores da iniciativa privada·para o serviço público
rnulo de opiniões, o Relator pôde apresentarsubstitu- quando fa~ava menos de 10 anos para o tempo de
tivo que melhorou a proposta do Executivo. aposentadoria e outras situações que, quando agru

padas, causaram desastre atuarial no sistema previ-Portanto, Sr. Presidente, dizer que não houve
debate, reuniões e audiências públicas para ouvir a denciário. Embora muitas entidades digam que não
opinião de todos é, no mínimo, grande equívoco. Ésa- há déficit na Previdência, ou que os governantes nun-
bido que os discordantes minoritários sempre vão di- ca depositaram a sua parte; por outro lado, é bem ver-
zer que se está indo rápido demais com as reformas e dade que o Estado nunca deixou de honrar seus com-
que eles não foram ouvidos. Ora, ouvir é diferente de promissos com os pagamentos dos servidores e tam-
acatar! Podemos acatar parte do que ouvimos ou não pouco com os inativos ou pensionistas. A discordân-
acatar nada, depende do contexto e do número de in- cia éno campo contábil, não nos resultados, pois o
formações que se detém sobre o assunto. Quando o Estado possui um único cofre de onde saem todos os
Governo FHC propôs a PEC n° 33, também sobre a recursos.
questão previdenciária - depois Emenda Constitucio- Em que pese o fato de o servidor não ter culpa
nal n° 20 -, não houve nem um terço do espaço e dos das distorcidas legislações editadas durante décadas
debates promovidos em torno da reforma encabeça- e também o fato de que por muitos anos os governan-
da pelo Governo Lula, sem contar que não resolveu o tes utilizaram mal ou não contribuíram com o sistema
problema, pois em vez de reforma, FHC fez um sim- previdenciário, essa reforma, pelos números apre-
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sentados, precisa ocorrer o quanto antes para garan- e coragem de construir uma base política, social e
tir a situação atuarial, social e fiscal do sistema. econômica sólidas, e, para tanto, muitas vezes, preci-

Por esses motivos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. samos adotar métodos estratégicos que nem sempre
Deputados, votamos favoravelmente à proposta de agradam àqueles que têm uma visão mais curta do
reforma da Previdência do Governo, com as devidas Estado e da realidade internacional que vivemos.
alterações que ajudamos a construir no debate com a Os primeiros 200 dias do Governo já são históri-
sociedade em geral. Resumidamente, podemos dizer coso Mesmo nos mesesantecedentes à posse, o Pre-
que a proposta era viável quando chegou e ficou mais sidente Lula conseguiu, comsua história e postura fir-
adequada com as negociações que fizemos. Garanti- me de líder, fazer o dólar baixar de quase 4 reais para
mos, por exemplo, que todos os inativos e pensionis- algo em torno de 3 reais e 40 centavos, além de dimi-
tas dos Estados e Municípios que recebem até 1.200 nuiro chamadO Risco Brasil, o questionável índice uti-
reais estarão isentos da taxação, enquanto em vários lizado pelo mercado internacional para medir se o
Municípios do Estado de São Paulo já se cobra até de País é seguro ou não para ülvestimentos financeiros.
quem ganha salário mínimo. Logo depois daposse, o Governo implantou o progra-

Também asseguramos aos servidores um regi- ma de segurança alimentar Fome Zero, cujos estu-
me fechado e de naturezapública, assim desbancan- dos, detalhes eprojetosforam realizadosem parceria
do e ca.lando aqueles que diziam que esta reforma com asociooade. Esse programajá vem mostrando
era privatizante.e submissa aos interesses do FMI. As bons resultados em apenas 6 meses - e se conside-

pensões de valor inferiOr a 2.400 reais também.estão ~~~~t~~~~~~~s~~~d~~~~~~~t:~~!~6~~~e::
isentas de contribuição,i~ualando-seàs pensões do po é digno de destaque. Além disso, a taxa de l'uros,
Regime Geral da Previdência. A taxação de 50% so-
bre oexcedente a esse valor atinge diretamente os al- reflexo do Governo FHC, baixou para níveis inferiores
tos salários. aos do ano passado.

Cortamos benefícios e incorporações absurdas O Presidente Lula foi protagonista na negocia-
nas aposentadorias de quem recebe 25 mil, 30 mil ou ção em torno dacrise da Venezuela. No Fórum deDa-
40 mil reais, ao estabelecermos como maior salário vos, na Suíça, falou com os países mais ricos sobre a

necessidade de combater a miséria e a fome no munda Nação 17 mil e 343 reais.
do e apontou o rumo político do Brasil, não antes de

Tudo isso pode possibilitar e garantir um siste- passar no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, e
ma de Fífevidência mais justo, responsável.e coerente dizer que os cornpromissos com um mundo mais jus-
com a realidade de nosso País. Certamente, não foi a to e humano não seriam abandonados no Governo do
reforma. dos sonhos, mas foi a melhor proposta depo- PT. Não é tarefa fácil mudar o Brasil, mas admitir isso
is da unificação dos sistemas, há mais de 80 anos. não significa abandono dos ideais,

Para fillalizaresse tema, quero dizer que é com- Re.centem.ente., nosso.•·Co."'.e.mo lançou o Plano
promissodo nosso Governo apresentar ainda este S f . It ·d· 'b'l'a ra para agncuura, programa que Ispom Ilza re-
ano projetos de lei que disponham sobre a inclusão cursos financeiros e estruturais para incentivar o tra-
dos cerca de 40 milhões de brasileiros que não fazem balhador do campo. Criou também o Governo a Se-
parte do sistema previdenciário e que apontem para a cretariade AqüIcultura .ePesca, pois num país como
recuperação das perdas salariais dos aposentados o nosso, com 8 mil qúUôm~trosde costa· marinha e
do Regirne Geral da Previdência, assim que forem Im- abundância de. rjo~, nâo seria possível de.ixar essa
plementadas as Inudanças promovidas pela PECs questão em ségund? planQ, como fizeram outros go-
nas 40 e 41 - reforma tributária, vernantes. Já estamos recebendo o resultado dos es-

Passo agora, Sr. Pre.sidente, Sras. e Srs. Depu- tudos e trabalhos realizados com a.s cidades e comu-
tados, a avaliação do Governo Lula. nidades ribeirinhas para a formação de uma política

Nosso Governo quer criar um modelo diferente pesqueira no Brasil.
de Estado brasileiro - aliás, Lula apresentou suas As questões da ~aneamentobásico, habitação
propostas nasse sentido durante. a campanha elelto- popular, transporte urbano, divididas e sem destaque
ral e foiéleito para realizá-Ias. Para sairmos da condi- em outros governo~,ganharam uma pasta própria
ção depaís submisso e dependente dos interesses para o assunto: o Ministério das Cidades. Por intermé-
internacibnais, que durante anos fez a política do dio desse Ministério, o GcNerno se prepara para fazer
mero pedinte perante os países mais ricos, é preciso na próximaConf~renciadas Cidades uma espécie de
prudência. Não pOdemos nos precipitar, Temos poder orçamento participativo. Além disso, já destinou re-
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cursos para o início do processo de construção de
250 mil habitações ainda este ano.

Na área da saúde, o Estado e a Capital de São
Paulo receberam a condição de gestão plena, o que
significa mais recursos para o Sistema Único de Saú
de e gerência independente das verbas repassadas.
O Ministério da Saúde criou mais 2 mil novas equipes
do Programa Saúde da Família, e foram credenciados
ao SUS mais 2.235 novos leitos de UTI no País.

Na educação, foi aumentado o repasse de recur
sos destinados à merenda escolar e está prestes a sair
o programa referente ao material escolar, um kit inicial
mente com 12 itens para famílias de baixa renda incen
tivarem os filhos a permanecer na escola. Nas univer
sidades' houve abertura de concurso público para o
preenchimento de 14 mil vagas de professores e servi
dores. Aumentamos os recursos do FUNDEF e cria
mos o Programa Toda Criança Aprendendo, que vai
garantir a complementação salarial de 2 milhões de
professores que melhorarem sua formação.

Para começar a moralizar a fiscalização dos re
cursos públicos, criamos um sistema de sorteio para
rastrear o uso do dinheiro desde sua saída dos cofres
da União até a utilização por parte da Prefeitura, nas
mais diferentes áreas. Além disso, foram criados mais
3 mil novos cargos de carreira na Polícia Federal para
auxiliar no combate ao narcotráfico e à lavagem de di
nheiro.

No campo internacional, estamos reivindicando
uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU e
participamos de vários seminários, não só com paí
ses ricos, mas, principalmente, com países em de
senvolvimento, como a índia e a África do Sul, bus
cando parceiros e aprendizados. Hoje, nosso segun
do maior parceiro comercial é a China, o maior mer
cado consumidor do planeta.

Portanto, com a prudência e a astúcia necessá
rias, o Governo vem colocando o Brasil na posição
que o nosso povo merece estar e, aos poucos, rompe
com o FM I, não no que diz respeito ao pagamento em
espécie da nossa dívida, mas quanto a imposições
e começa a fazer isso mostrando sua independência
de postura, coisa que o Governo anterior não tinha
condições e vontade política de fazer. Não tardará, e
nossa situação financeira externa será resolvida e ab
sorvida, Sem que haja tantos estragos, como aconte
ceria no caso de um rompimento brusco.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, o Governo
tem muito a apresentar sobre sua atuação nestes 6
meses, além do índice de popularidade mais elevado
que um Presidente já teve desde Juscelino Kubits
chek - não é pouca coisa para apenas 6 meses!

Continuamos com nossas bandeiras em favor
da ética na política e da construção de um Brasil para
todos, e estamos cientes de que ainda precisamos
enfrentar grandes desafios, como o desemprego e a
violência, almas gêmeas na maioria das vezes.

Apesar da cultura do imediatismo cultivado por
políticos milagreiros e assistencialistas ao longo das
últimas décadas, sabemos do nosso compromisso a
longo prazo com a Nação - e estamos mostrando que
sabemos governar bem!

Os desafios e os possíveis caminhos.
Nosso Governo e eu, que sou membro do PT e

seu cúmplice, precisamos atacar, após a conclusão
das reformas tributária e previdenciária, o desempre
go e a violência, numa luta firme para reverter a situa
ção de estagnação produtiva e financeira do País.
Num outro flanco, temos de combater a corrupção e a
impunidade. Não dá mais para aceitar leis e sistemas
que punem e prendem o ladrão de galinhas, mas dei
xam o grande estelionatário e o sonegador conscien
te fora das penitenciárias e sem devolver o que tira
ram da Nação.

Diante desse quadro de desafios que, acredito,
será a próxima frente de atuação do nosso Governo,
ouso levantar antigas bandeiras tanto do Movimento
Sindical como das pastorais sociais da CNBB: a redu
ção da jornada de trabalho para 40 horas semanais.

Sabemos que essa medida pode resolver a mé
dio prazo a necessidade das empresas de repor as
horas trabalhadas, e ela não depende da flexibiliza
ção de direitos, como queriam os grandes empresári
os. Se é verdade que a CLT precisa de atualização em
virtude da realidade diversa das relações patronais e
dos novos tipos de emprego, não é verdade que, para
poder contratar mais, é preciso flexibilizar direitos.
Basta observar os países que adotaram esse modelo
de geração de emprego nos últimos 10 anos.
Pode-se, por exemplo, negociar a forma de reposição
inflacionária que haverá naquele ano em troca de re
dução na jornada. O que não podemos é abandonar
essa idéia, que nunca foi tão oportuna e urgente.

A outra bandeira que devemos reapresentar é a
das penitenciárias que oferecem trabalho para os de
tentos de penas leves. Se o ditado que diz "mente va
zia, oficina do capetâ' é verdade, é no modelo prisio
nal atual que ele mais se aplica. Necessitamos de pe
nitenciárias auto-sustentáveis, em que os detentos de
baixa periculosidade e penas leves possam trabalhar
e criar condições reais para digna reinserção na soci
edade.

~ --~--~-----------~~-------~~~~'~-------'----------
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O Governo Federal deve fazer parcerias e pro- tem qualquer sentido prático, nem noção do que iria
mover alterações na legislação, para criar uma peni- assumir, ou está mesmo caracterizado, junto aos
tenciária modelo em cada Estado do Brasil. Com isso, seus milhões de eleitores, um tremendo estelionato
vamos sinalizando para o fim das escolas do crime, eleitoral, conforme afirmou há alguns dias o Presiden-
como são conhecidas as penitenciárias onde se mis- te do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Francis-
turamgrandes bandidos e assassinos com pequenos co Fausto.
infratores, além de deixá-Ias mais enxutas e com pos- Vejam V.Exas. o insuportável aperto fiscal a
sibilidade de oferecer trabalho diferenciado para os que, nos primeirosô meses deste Governo, Nação
detehtos mais perigosos e com menor chance de re- brasileira está sendo submetida. Esse aperto, que
integração social a curto prazo. é considerado recorde em nossa história republi-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encerro cana, hão conseguiu sequer compensar o cresci-
dizendo que acredito que Deus deseja o melhor para mento dos juros de nossa dívida pública durante o
todos nós, deseja um·mundo de amor e paz e que, período.
paratorná-Io possível, precisamoster esperança, so- Chegamos à triste conclusão de que estamos,
lidariedade e vontade de romper ~s barreiras cultura- literalmente, num poço sem fundo. ,Toda a riqueza
is, sociais e físicas que nos impedem de construir um hoje produzida no Brasil, todo o trabalho exercido
Brasil para todos. pela população é entregue d~ mão beijada a.os nos-

Muito obrigado pela atenção. sos credores, para0 pagamento de uma dívida exter-
O SR ENÉAS - Sr. PreSidente, peço a palavra na e de dívida pública cujos juros fazem inveja a qual-

pela ordem. quer agiota.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O Sistema Financeiro Nacional, hoje comple-

V.Exa. a palavra. tamente dominado pelo capital estrangeiro, todos
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem os diasaperta mais uma volta nessa rosca aparen-

revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PRONA vota temente semfimde nossas dívidas. E ele só deverá
"sim". pôrfim àspressões"no instante em que o colapso se

O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a palavra tornar irreversível, ou o barril de pólvora explodir.
pela ordem. Aliás, parece faltar muito pouco para que tal aconte"

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem ça, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados - esta é a
V.Exa. a palavra. verdade.

á SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re- O chamado superávit primário, que engloba re-
visão dO orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- ceitas menos despesas e menos os gastos com juros,
tados, °Criança Esperança, parceria da Rede Globo ficaram, nos primeiros 6 meses do Governo Lula, em
como UNICEF, está completando 18 anos. A campa- torno de 5,5 bilhões de reais, valor superior ao que
nha ?eSlteano jáarrecadou 122 milhões de reais, que havia sido acertado com o FMI.
benefich:trão 2 milhões e 700 mil crianças e adoles- E o que foi feito com o excedente? Também foi
centes deste País. entregue.

Peçoa.os nobres pares que, se puderem, contri- Qualquer quantia que se produza é incapaz de
bUam para aumentar essa arrecadação. Basta ligar aplacar a fome, a voracidade com que o sistema fi-
para o 0$00; nanceiro internacional se arremessa sobre os nossos

f\i1uitoobrigado. recursos.
O SR.FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi" Para que se possa aquilatar o que de fato acon-

dente, P~ç:o a palavra pela ordem. tece, basta dizer que os 5,5 bilhões de reais que fica-
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem ram acima da meta acertada com o FMI,correspon-

V.Exa. a p~lavra. dem ao triplo do valor previsto no Orçamento deste
O .~~. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. ano para o Fome Zero. E não é neceSsário dizer que

Pela drd49rn' .Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- esse programa é a jóia mais significativa da coroa pe-
sidente,$ras. e Srs. Deputados, o Governodo Presi- tista.
dente Lu!zlhácio Lula da Silva está entrando em fase Agora, o Palácio do Planalto deseja que os
de compl~todesarranjo, caminhando em rumo con- Estados,Municípios e empresas estatais, juntamente
trário a t~doaguilo que foi dito e prometido durante a com a Administração Federal, acumulem, ho restante
campanha eleitoral. Ou a administração petista não dos meses que faltam para terminar o ano, superávit
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igual a 4,25% do PIB. Traduzindo em reais, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, são 68 bilhões. Não
custa repetir: 68 bilhões de reais somente para paga
mento de juros!

Enquanto isso, não tivemos nenhum "espetá
culo do crescímento", conforme o Presidente Lula
havia prometido para julho, e nenhuma nova vaga
foi aberta para os milhões que se encontram de
sempregados nas ruas. Pelo contrário. Centenas
de trabalhadores estão sendo demitidos, especial
mente nas fábricas de automóveis, porque hoje a
maioria dos brasileiros não consegue dinheiro
nem mesmo para comer.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a crise social irá se agravar. Caímos num ciclo
vicioso: quando o País não consegue dinheiro sufici
ente para pagar os juros da dívida, recorre a novos
empréstimos. E as coisas vão rolando, não como uma
bola de neve, mas como uma montanha de detritos
que rola ladeira abaixo, a sufocar as aspirações naci
onais.

E é claro que, em tal condição, dia haverá em
que o colapso será inevitável. Continuando dessa ma
neira, não irá demorar muito e nem mesmo a entrega
do próprio País será suficiente para pagar suas dívi
das. Como na fábula, mata-se a galinha dos ovos de
ouro.

Precisamos iniciar imediatamente uma campa
nha para resgatar o Brasil. Devolver o Brasil aos brasi
leiros. As promessas petistas de recuperação só fize
ram agravar o quadro. E, pelo que estamos presenci
ando, o PT se encontra inteiramente desorientado na
condução dos negócios públicos nacionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem, para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pois

não. Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB--BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PCdoB vota "não",
Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quando rece
bemos do Exmo. Sr. Presidente da República a pro
posta de emenda constitucional que dispõe sobre a
reforma da Previdência, todos entendemos que o ob-

jetivo do Governo era o de oferecer a este País uma
previdência mais justa e solidária, que respeitasse o
equilíbrio atuarial.

Esse, acredito, deve ter sido o intento do
Presidente quando nos apresentou a proposta.
No entanto, talvez pelo açodamento do Governo e
de suas Lideranças em preparar não apenas o
texto que foi discutido nas Comissões e submeti
do à apreciação nas audiências públicas, mas,
sobretudo, a emenda aglutinativa votada de últi
ma hora neste plenário, acabamos aprovando,
contra o meu voto, proposta que contém em seu
bojo, para falar pouco, elevado teor de malvadeza
- se é que cabe tal palavra. Refiro-me particular
mente ao desconto que podem vir a ter as pensio
nistas e os pensionistas no caso de falecimento
do cônjuge: uma redução de 50% na pensão, que
já será menor do que o salário, segundo prevê a
emenda aglutinativa global aprovada. Não faz
sentido. Isso é maldade potencializada, elevada
ao extremo.

Sr. Presidente, em boa hora o PFL apresentou
destaque para supressão dessa parte do texto, a fim
de que a proposta não guarde tal imperfeição e acabe
se transformando na medida tão anti-social quanto
nos tem parecido.

As Sras. e os Srs. Parlamentares haverão de se
sensibilizar. Não estamos brincando. Quando discuti
mos pensão de servidor público, não podemos pen
sar nos eventuais marajás. E eles existem, é verdade.
Precisamos encontrar mecanismos para acabar com
privilégios - sem dúvida, a fixação do teto é um deles.
O servidor público a que me refiro, porém, é aquele
que recebe 1.000, 1.500, 2.000 reais, ou o professor
universitário com pós-doutorado que, apenas em final
de carreira, talvez receba 5.000 reais por mês. Não é
possível condenar a pensionista desse professor a re
ceber 2.500 reais. Se seus filhos ainda estivessem
em idade escolar quando o marido faleceu, certa
mente eles não poderiam depois freqüentar a univer
sidade em que o pai lecionava. É preciso levar em
consideração os aspectos humanitário e de justiça
social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
apresentar à Casa a seguinte declaração:
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"Companheiros e companheiras, se
guem declarações dos Procuradores da Re
pública, Drs. Aurélio Rios e Nicolao Dino, so
bre a decisão da Dra. Selene.

Procurador garante que transgênicos
não estão liberados.

A possibilidade da liberação do plantio
e comercialização da soja transgênica, di-

"Considerando o atual texto da reforma O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Sem revisão
previdenciária aprovado na Câmara dos De- do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Verde vota
putados, em que foram estipulados três sub- "não".
tetos estaduais, limitando-se os vencimen- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
tos dos servidores do Poder Executivo ao encerrar a votação.
valor do subsídio do Governador de Estado O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
com a conseqüente redução drástica de sa- palavra pela ordem.
lários em alguns Estados e incertezas futu- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
ras nos demais. V Ex I. a. a pa avra.

Considerando que algumas carreiras O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
exclusivas de Estado foram excluídas e ou- revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do
tras, tambêm do Poder Executivo, recebe- Pará reuniu-se na Comissão da Amazônia e de De-
ram injustificado tratamento diferenciado. senvolvimento Regional para assistir à exposição dos

Considerando a responsabilidade dos 2 Superintendentes do INCRA no Estado - de Belém
funcionários públicos para com os serviços e de Marabá. Eles falaram sobre a realidade fundiária
públicos essenciais, para aqueles que dele e agrária naquela região.
precisam, e o risco de desestabilização do O Pará é o Estado que tem o maior número de
Estado pela desorganização inevitável do assentamentos noBrasil, e a maioria deles não rece-
dia-a-dia das administrações estaduais e beu, nos últimos anos, os recursos necessários para
municipais. sua consolidação, do ponto de vista da regularização

Considerando a necessidade de trata- fundiária.
mento isonômico das carreiras exclusivas O INCRA está fazendo um trabalho de retomada
de Estado, em atenção ao princípio da iso- das terras grifadas nos assentamentos. O Pará, com
nomia insculpido na Constituição Federal, certeza, nos próximos anos, não conviv.erá mais com
sob pena de total desestabilização edeses-·· 'd
truturação do Estado, afrontando diretamen- a violência no campo, que o tornou conheCI o nos ce-

nários nacional e internacional como o Estado de mu-
te a harmonia·entre seus poderes, em todos itas mortes, como foi o caso do massacre dos
os níveis, conforme se extrai da interpreta- sem-terra.

ção da ConstitUição Federal de 1988~ Não temos este ano os recursos necessários
Os sindicatos dos Fiscos estaduais fili-

ados à FENAFISCO, à FEBRAFITE, à Asso- para fazer as obras de que os assentamentos preci
sam, mas, com a seriedade dos novos Superinten-

ciação dos Delegados de Polícia do Brasil, dentes, em curto espaço de tempo daremos novo
Associação dos Delegados de Polícia do

rumo à reformaagrária no Pará.
Rio Grande do Sul, Associação dos Delega- A SRA. LUCI CHOINACKI _ Sr. Presidente,
dos de Polícia do Rio de Janeiro, Associa-

- . D·· Id d P /'. d M peço a palavrapela ordem.çao dos .6/6ga os e o ICla e ato
Grosso do Sul, Associação dos Delegados O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
de Polícia do Distrito Federal, Associação V.Exa. a palavra.
dos Delegado~ da Polícia Federal, Associa- A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-se. Pela ordem.
ção dos Delegados de Polícia de Minas Ge- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
rais, Assbciação dos Delegados de Polícia Srs. Deputados, faço leitura de comunicado que con-
de Santa Catarina, o Sindicato dos Policiais sidero muito importante.e esclarecedor, diante das
do Ceará ea Associação dos Delegados de mentiras ditas ontem no plenário:
Polícia de São Paulo, em reunião conjunta,

Declaram-se em estado de greve ge
raI, a partir desta data".

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.



Sr. Presidente, fiz questão de fazer este regis
tro tendo em vista a atitude, ontem, de alguns que
descumprem a lei e não respeitam o que é mais sa
grado no País: a produção de sementes cultivadas
pelos índios, pelos agricultores. Não queremos ver
esse patrimônio da humanidade e daqueles que cui
dam da soberania nacional transformado no patri
mônio de uma empresa.
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vulgada no início da noite desta terça-fei- Por isso, são importantes o debate e a mobiliza-
ra(12), gerou polêmica. Aurélio Rios, procu- ção. Queremos um país soberano, que respeite a his-
radar da República da 1a Região, garantiu tória e o patrimônio daqueles que fizeram as melhori-
que 'não há a menor possibilidade disto as e preservaram a genética das sementes. Fazer
acontecer', De acordo com ele, a decisão da algo dessa natureza não é mudar uma lei, mas a ge-
desembargadora do TRT - Tribunal Regio- nética das sementes desenvolvidas pelos agriculto-
nal Federal da 1a Região, em Brasília(DF), res, para que tivéssemos opções de plantio e o con-
Selene Maria de Almeida, que concedeu sumidor pudesse comprar o produto segundo seu in-
efeito suspensivo à decisão do juiz da 6a teresse e sua concepção.
Vara da Justiça Federal, Antônio Prudente, Muito obrigada.
proibindo estudo, plantio e venda da soja O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
modificada, 'é precária, sem resolver o méri- peço a palavra pela ordem.
to da apelação', Segundo ele, a questão ain- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
da está pendente de julgamento no mérito V. Exa. a palavra.
pela Quinta Turma do TRF da 1a Região, da O SR. DARCíSIO PERONDI (PMOB-RS. Pela
qual a própria Selene é integrante. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a

O Procurador Aurélio Rios destacou Ora. Selene Maria de Almeida, desembargadora, ju-
que a sentença não tem poder, por dois mo- rista extraordinária, estudiosa e sábia, deu, em janei-
tivos: 'há a Resolução 305, do CONAMA - ro, um voto de 800 páginas sobre biotecnologia e
Conselho Nacional do Meio Ambiente, que transgenia no Brasil. Ontem, de forma corajosa e sen-
exige estudo de impacto ambiental para o sata, ela suspendeu a sentença do Juiz Souza Pru-
plantio de produtos geneticamente modifica- dente, datada de 24 de dezembro de 1999, restabele-
dos', e a Medida Provisória 113, que virou cendo a legalidade da Lei de Biossegurança, da Re-
lei no dia 13 de junho, que proíbe o plantio e solução n° 54, que dava condições para o plantio de
a comercialização da soja transgênica. 'A soja transgênica.
MP 113 liberou apenas a comercialização Hoje, no Brasil, há 5 variedades da soja Roun-
da safra 200312003, mas a partir daí isto dup legalizadas, porque, por liminar, foi suspensa a
passa a ser ilegal, Há três atos do Executivo decisão daquele juiz. Cabe agora aos órgãos estran-
tratando do assunto.' geiros entrar na Justiça para derrubar tal decisão.

O presidente da Associação Nacional Sr. Presidente, tenho certeza de que a sabedo-
dos Procuradores da República, procurador ria e ainteligêhcia da Ora. Selene serão levadas em
Nicolao Dino, concorda com o colega. Se- conta pelo Sr. Mihistro da Agricultura, pelo Sr. Ministro
gundo ele, a possibilidade do plantio de soja da Casa Civil e pelo Sr. Presidente da República.
transgênica deve passar por um estudo de Nossa soberania não pode ser atingida por or-
impacto ambiental, como prevê a Resolução ganismos internacionais. A produtividade brasileira
305 do CONAMA. ~ decisão de hoje é inó- não pode ser atingida por algumas ONGs internacio-
cua e não altera o quadro. Qualquer ato por nais que querem nos influenciar.
parte do empreendedor, no caso as empre- As 5 variedades da soja Roundup são absoluta-
sas interessadas no assunto, será ilegal. mente legais. Cabe agora ao Governo aproveitar essa
Não há liberação do cultivo da soja transgê- facilitação que a juíza deu. O Tribunal Regional Fede-
nica, nem possibilidade para isso', garante o ral deu ao Governo a chance de resolver esse proble-
procurador". ma definitivamehte.

Sr. Presidente, biotecnologia é importante não
só para a agricultura brasileira, para a nossa balança
comercial, para o aumento da renda dos nossos agri
cultores e a geração de emprego na cidade, mas tam
bém para a conservação de alimentos, para a medici
na e, acima de tudo, para o meio ambiente.

Ficará registrada na história do Brasil a decisão
da Juíza Selene Maria de Almeida.

Parabéns, Ora. Selene!



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta"feira 14 38375

Parabéns, Brasil, por ter lima juíza desse porte!
O SR.MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-GE. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, tive ensejo, há poucos
dias, de ocupar esta tribuna parareportar-me à pre
cáriasituação das rodoviasfederélis que entrecortam
o meuEstado. Fiz um apela ao DNIT para quediligen
ciasse pelo menos um recapeamento asfáltico nas
estradas BR-116, BR-222 eBR-020, seriamenteda
nificadas pelas chuvas da .. recente quadra invernosa.

Outros Parlamentares, igualmente, fizeram ape
Io aoGoverno daUnião, especialmente ao Ministério
dos Transportes. O titular, Anderson Adauto, compro
meteu-se a liberar recursos destinados a alguns tre
chos,. vitais para a econoll1ia ~earense.

De maneira particular, aludi à questão da dupli
cação da BR-116,nos trechQsFortaleza - Itaitinga e
Itaitirlga - Pacajus, cujas Qbras se arrastam indefini
damente,. gerélndo conQl:'stionam~nto no tráfego en
tre a??stiaGapital eaquela~comunas, que distam 48
quilômetrbs apenas .da.entrada de nossa metrópole.

Na líltimasegu~da-feira,él iITlprensalocal notici
ou que os trabalhos de recuperação iriam até feverei
ro de. 2004' 09uefoi con~icleréldoum desapreço ao~
nossos coestaduanos, que aguardam solução há
mais de 6 anos.

Diz· a. matéria inserida na edição do Diário do
Nordeste, text0almente: "Em parte da rodovia, obom
senso do condutor é que separa o sentído praia-ser
tão e vice-versa",

Um caminhoneiro, que transita semanalmente
por aquêlelr~choentre Pacajus e Fortaleza, reclama
da faltade sinalização no local, onde as obras vêm
sendo levadas a efeito. E conclui enfaticamente: "Em
alguns locais,a. gente não sabe nem mesmo qual
sentido·é ·cohs;derado contramãd'.

Dorantea..rninha última estada na Capital cea
rense, reqebi .. irúmeros apelos para que me empe
nhasseno serHdo de que a ação governamental não
viesse a sofrer· novas protelações, nada justificando
que Se êlasteçamos serviços até fevereiro de 2004.

C?mo yiéldeacesso a Fortaleza, a BR-116, du
plicadanél área referenciada, representará uma ines
timávelcolaboração também ao nosso crescimento
turísti~b,atra.i~~b todos aqueles que pretendem fre
qüent?réln9ssacidade, em período de alta estação,
ou mesrtlo em outros momentos julgados naturais

para o acesso a um dos principais pólos da região
nordestina.

O adiamento para fevereiro está sendo entendi
do como uma inaceitável protelação, contra a qual
nos insurgimos, na expectativa de que. o Ministro
Anderson Adauto intervenha para impedir essa in
qualificável morosidade de que se vêm revestindo as
tarefas de duplicação da BR-116.

Nós já nos cansamos de aguardar soluções que
nunca chegam, num desapreço ao que representa o
Ceará no contexto nacional.

Daí a renovação do meu apelo para que se cum
pra cronograma inicial do DNIT, com o qual estão
comprometidas as autoridades competentes respon
sáveis pelo assunto.

O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa.. a palavra.

O SR. ADÃO PREITO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito que
seja inserido nos Anais da Casa documento em que o
Procurador da República da 1a Região, Aurélio Rios,
diz que ostransgênicos continuam proibidos. A medi
da provisória que aprovamos libera a comercialização
da safra e proíbe o plantio.

P9rtanto, a soja está proibida por lei aprovada
por estaCasa e só COI1"l outro dispositivo legal pode
remos liberá-Ia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PROCURADO~GARANTE QUE TRANSGÊNICOS
NÃO ESTÃO LIBERADOS

A possibilidade da liberação do plantio e co
mercialização da soja transgênica, divulgada no iní
cio da noite desta terça-feira (12), gerou polêmica.
Aurélio Rios, procurador da República ela 1a Região,
garantiu que "não há a menor possibilidade disto
acontecer". De acordo com ele, a decisão da· de
sembargadora do TRF - Tribunal Regional Federal
da 1a Região, em Brasília (DF), Selene Maria de
Almeida, que concedeu efeito suspensivo à decisão
do juiz da 6a Vara da Justiça Federal, Antônio Pru
dente, proibindo estudo, plantio e venda da soja mo
dificada "é precária, sem resolver o mérito da apela
ção". Segundo ele, a questão ainda esta pendente
de julgamento no mérito pela Quinta Turma do TRF
da 1a região, daqual a própria Selene é integrante.

O procurador Aurélio Rios destacouque a sen
tença não tem poder, por dois motivos, "há a resolu-
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ção 305, do Conama - Conselho Nacional do Meio do Alceu Collares conhece bem, estabelece que, ao fi-
Ambiente, que exige estudo de impacto ambiental nal do mandato, o Governador passa a ter direito à
para o plantio de produtos geneticamente modifica-pensão vitalícia de desembargador do Tribunal de Jus-
dos" e a Medida Provisória n° 113, que virou lei no dia tiça. A lei estadual que garante pensão vitalícia aos
13 de junho, que proíbe o plantio e a comercialização ex-Governadores estipula que ela não tem o valor do
da soja transgênica. A MP 113 liberou apenas a co- salário de governador, mas sim de desembargador.
mercialização da safra 2002/2003, mas a partir dai O problema do subteto, no Rio Grande do Sul,
isto passa a ser ilegal. Há três atos do Executivo tra- pode ser resolvido lá mesmo. Basta termos a cora-
tando do assunto". gem política de acabar com essa demagogia de o Go-

O presidente da Associação Nacional dos Pro- vernador ter um teto transitório de 4 anos e, ao final
curadores da República, procurador Nicolao Dino, de seu mandato, passar a ter direito à pensão de de-
concorda com o colega. Segundo ele, a possibilidade sembargador. Não vamos transformar problema do
do plantio de soja transgênica deve passar por um es- nosso Estado em problema do País. Vamos encami-
tudo de impacto ambiental. como prevê a resolução nhar a solução, por intermédio da nossa Assembléia
~~05 do Conama. "A decisão de hoje é inócua e não al- Legislativa, corrigir algo que até hoje não foi corrigido,
tera o quadro. Qualquer ato por parte do empreende- embora a Emenda n° 19 preveja que o subsídio deva
dor, no caso as empresas interessadas no assunto, ser de uma parcela única, equiparada ao salário de
será ilegal. Não há liberação do cultivo da soja trans- desembargador, que é o valor da pensão. Isso resolve
gênica, nem possibilidade para isto", garante o procu- o problema do subteto.
rador. (Agência Brasil).

Certamente, o ilustre ex-Governador Alceu Col-
O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço lares conhece o fato e pode nos ajudar com a banca-

a palavra pela ordem.
da do PDT no sentido de resolver esse problema e

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem buscar alternativa para as carreiras de Estado, uma
V.Exa. a palavra. vez que o teto provisório de 7 mil reais cria problemas.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Entretanto, a solução não está aqui, mas no Estado.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz questão Basta ter coragem política, determinação e disposi-
de ocupar esta tribuna para registrar minha preocupa- ção para resolver o problema.
ção com a manifestação de alguns colegas, Deputa- O SR. JOÃO FONTES _ Sr. Presidente, peço a
dos do Rio Grande do Sul, que têm revelado certa in-

palavra pt31a ordem.
capacidade em traduzir de forma correta informações
sobre a realidade política do nosso Estado. O SIl. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Há poucos dias o Deputado Onyx Lorenzoni, a palavra V. Exa.
quase aos prantos, falou desta tribuna contra a co- O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Pela ordem.
brança dos inativos e pensionistas. Em nenhum mo- Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mento S.Exa. teve o cuidado de revelar ao Plenário e Deputados, queremos fazer um apelo aos Srs. Depu-
ao Brasil que votou a favor dessa contribuição, quan- tados, já que, no Brasil, não fala em outra coisa neste
do era Deputado Estadual. O Rio Grande do Sul é um momento a não ser na reforma da Previdência.
dos 12 Estados da Federação que cobra dos aposen- Rel€,mbremos a última quarta-feira. Armados
tados e pensionistas. E S.Exa. veio a esta tribuna, com um verdadeiro saco de maldades, engendradas
quase aos prantos, tentar nos convencer do equívoco e embrulhadas no Gabinete Civil pelo Ministro forte -
do qual é parte originária. inspirado, parece, no espírito de Golberi e no dos ban-

Agora há pouco, o ex-Governador Alceu Colla- queiros do Fundo Monetário Internacionale contando
res aqui revelou a justa preocupação com o subteto, com a letargia das consciências, com o esquecimento
em especial com a inusitada situação do nosso Esta- do passado - José Dirceu e o Presidente Genoíno,
do, Deputado Cabo Júlio. O salário do Governador é hoje conhecido no País inteiro não mais como Genoí-
de 7 mil reais, embora se trate de situação irregular, no, mas como "genérico", vieram a esta Casa pedir
lima vez que até hoje não foi regulamentada a Emen- aos Srs. Parlamentares, e usurpar da consciência de-
da n° 19. Mesmo assim, S.Exa. continua percebendo les, que implantassem a reforma da Previdência; re-
lima parte fixa e uma variável. forma ontem bem comparada pelo ilustre jornalista

O mais inusitado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Jânio de Freitas às privatizações do Governo Fernan-
putados, é que a Lei Estadual n° 10.058, que o Deputa- do Henrique Cardoso.
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lamentavelmente, parece que a Câmara dos Fui notificado, pelo correio, com multa que infor-
Deputados não está escutando as vozes das ruas e mava que eu estava dirigindo apenas com uma das
das praças. O que vimos, conforme divulgado pelo mãos. O que deveria ter ocorrido, para que ela tivesse
Jornal Nacional, foi a comemoração, de forma incon- validade, era a pessoa que fiscalizava me parar e
seqüente, na Granja do Torto, no último sábado, da comprovar que eu dirigia com uma única mão.
reforma previdenciária. Com essa indústria de multas de trânsito - ela

Vários' Parlamentares lá estavam. Comeram verdadeiramente existe - , corremos o risco, simples-
carne e beberam cerveja para comemorar a reforma mente por passar conduzindo um automóvel, de ser
da Previdência. Não esperávamos isso deles. Não me notificados por qualquer infração. Se o motorista é pa-
refiro aos Deputados que no passado votaram a favor rado e notificado, até concordo..E hoje já não é mais o
da reforma, mas aos que traíram o povo no presente; Policial Militar que fiscaliza o trânsito, mas um funcro-
não me refiro aos Deputados do PFl, ou do PMDB, nário quaJquer da Prefeitura, desqualificado, que está
ou do PSDB, porque destes não esperávamos nada, ali apenas paracoletarmultas e aumentar o caixa dos
já que no passado defenderam essa reforma dos ban- Municípios e até dos Estados.
queiros, ma$ àqueles que durante muitos MOS, na Sr. Presidente, deixo registrada minha repulsa a
Comissão de Constituição e Justiça ede Redação, di- essa notificação, porque, no mínimo, eu deveria ter
ziam que a matéria era inconstitucional, confiscatória. sido paradoe, naquela hora, investigado e notificado,
Por exemplo, o Prefeito Marcelo Déda, de Aracaju, na até no prontuário, se fosse o caso, ma$ nunca receber
época em que era líder do PT, dizia que o Plenário uma multa, expedida com meu carro em movimento,
acompanharia os Deputados que iriam seqüestrar o simplesmente por estar dirigindo apenas com uma
dinheiro dos velhinhos e enforcar as viúvas e pensio- das mãos.
nistas. Muito obrigado.

S.Exas. foram ao Planalto comemorar - deveri- O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
am ter ido ao Frei Beto se confessar pelo pecado de peço a palavra pela ordem.
traição ao passado - a retirada dos direitos dos ser- OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
vidores, rasgar a Constituição da República do Brasil, V.Exa. a palavra.
a Carta Política de 1988. lembro-me do Dr. Ulysses o SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or-
Guimarães, de nosso PT do passado, que sempre de- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
fendeu nesta Casa os servidores. Srs. Deputados, vou voltar ao assunto da pesquisa bi-

Sr. Presidente, ainda é tempo de se redimir, de otecnológica e dos transgênicos e, como todos ou
salvar as pensões, que serão votadas nesta tarde. muitos, comemorar.a decisão de ontem da Desem-
Não é possível que meus companheiros tenham es- bargadora Selene Maria de Almeida, que liberou, ao
quecido aquilo que escreveram e disseram. E as cassar liminar, o cultivo da soja transgênica, dando
consciências, como ficam? aos agricultores do Rio Grande do Sul e do Brasil, a

Espero que voltem atrás, para o bem do povo, partir de agora, o amparo da lei.
do serviço público do Brasil, a fim de que não tenha- A decisão de ontem resolve o problema da soja,
mos o Estado brasileiro desmontado e não entregue- mas não o da pesquisa biotecnológica no Brasil. A
mos o País aos banqueiros e ao Fundo Monetário EMBRAPAdesenvolv~uvariedades transgênicas que
Internacional. permitem à agricultura brasileira dar um salto de qua-

É o apelo que faço, nesta tarde, aos Srs. Depu- lidade. Essa empresa está impedida de fazer teste de
tados. campo, de avançar ern $uaspesquisas, em virtude da

Muito obrigado, Sr. Presidente. burocracia impos,a pelo IBAMA, especialmente, e por
outros órgão$ federais.

O SR. REGINALDO GERMANO -Sr. Presiden- Convido os Srs. Parlamentares a visitarem o
te, peço a palavra pela ordem. CENARGEN, celitro de pesquisa da EMBRAPA, em

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Brasília, a 15 ou 20 minutos, de carro, doCongresso
V.Exa. a palavra. Nacional. lá poderão constatar o avanço da pesquisa

O SR. REGINALDO GERMANO (PFl-BA. Pela biotecnológica feita por essa empresa brasileira, que
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re- já tem variedades transgênicas de feijão, mamão, ba-
gistro na Casa o meu repúdio pela maneira com que tata, banana. Não me refiro a variedades para expor-
os DETRANs do Brasil inteiro têm trabalhado. tação, mas de espécimes cultivados por quem se utili-
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za da agricultura familiar, pelo pequeno produtor ru
ral, como fonte de sobrevivência e subsistência.

Existe, por exemplo, em Brasília - repito, a 15
minutos do Congresso Nacional - , uma variedade de
feijão resistente a pragas que poderia mudar comple
tamente a vida de milhões de pequenos produtores
de todo o Brasil, de famílias que sobrevivem desse
cultivo.

A EMBRAPA desenvolveu uma variedade de
batata que, resistente às pragas, não necessita do
uso de agrotóxicos.

Milhares de famílias do meu Estado vivem hoje
em ambiente nocivo à saúde, porque precisam usar
defensivos agrícolas em· grande escala. Pois bem, a
EMBRAPA tem, a 15 minutos daqui ~ insisto -, no
CENARGEN, uma variedade de batata transgênica
que resiste a pragas, eliminando completamente o
uso de agrotóxico. Imaginem o impacto positivo que
isso daria à saúde e à vida de milhares de pequenos
produtores brasileiros! O mesmo ocorre com o ma
mão. Parte da Mata Atlântica vem sendo devastada
por quem cultiva mamão. A cada surto de praga, as
pessoas têm de abandonar o cultivo e desmatar outra
área, para uma nova plantação, empurrando essa va
riedade cada vez mais para o Norte. O CENARGEN,
a 15 minutos daqui - repito - , desenvolveu varieda
de de mamão transgênico que elimina a necessidade
de devastar a Mata Atlântica.

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento
chamando a atenção do Plenário para a necessidade
de o Congresso Nacional se debruçar sobre legisla
ção que ampare a pesquisa da EMBRAPA, a fim de
que o Brasil dê o salto tecnológico que vai melhorar a
qualidade de vida dos pequenos agricultores. Convi
do os Deputados para visitarem o CENARGEN, aqui
em Brasília - vão gastar 1 hora, de carro, para ir e
voltar -, onde vão constatar a qualidade técnica da
pesquisa científica feita sobre variedades transgêni
cas por uma empresa brasileira.

Na minha opinião, apenas a partir dessas infor
mações vamos ter condições de decidir soberana
mente o que é melhor para a nossa agricultura e a so
ciedade brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

proclamar o resultado da votação.
VOTARAM:
SIM 98
~O ~

ABSTENÇÃO 00
TOTAL 434

É Rejeitado o Requerimento de Retirada de
Pauta da Proposta de Emenda à Constituição N° 40,
de 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

PEC N° 40/2003 REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 13/08/200316:15
Fim Votação: 13/08/200317:00
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 15:40
Resultado da Votação
Sim 98
Não 336
Total da Votação 434
Art. 17 1
Total Quorum 435
Orientação
PT - Não
PFL-Sim
PMDB - Não
PSDB-Sim
PTB- Não
PP-Não
PUPSL- Não
PSB- Não
PPS- Não
PDT - Não
PCdoB-Não
PRONA-Sim
PV- Não
GOV.-Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não

...._-_.__.- -_..~~~ ._-_._..__.._--_.~~- ._.•._- _.._~---_.._~_...._-..---_..
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Davi Alcolumbre PDT Não
Or. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTS Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Totál Amapá: 8

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Jader Barbalho PMDB Não
José Priante PMDB Não
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PTB Não
Total Pará: 15

AMAZONAS

Átila LinsPPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDS Não
Eduardo Valverde PTNão
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondonia : 6

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDS 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 PSOB Sim
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Sim
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
Costa Ferreira PFL Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSOB Sim
Luciano Leitoa PDr Não
Neiva Moreira por Não
Nice Lobão PFL Sim
Sarney Filho PV Não
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago POT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PSOB Sim
Ariosto Holanda PSOB Não
Amon Bezerra PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSOB Sim
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel pr Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDS Não



38380 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Não
Total Ceará : 18

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PLlPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba : 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PTS Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim

José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Corrêa PP Não
Raul Jungmann PMDB Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Ricardo Fiuza PP Não
Roberto Freire PPS Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 20

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Lyra PTB Não
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas : 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoS Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Sim
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João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Araújo PFL Sim
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda· Novaes PFL Sim
Total Bahia: 33

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilrnar Machado PT Não
Isaías Silvestre PSB Não
Ivo José PT Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Mattos PV 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 PMDBNão
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoS Não
Silas BraSileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato POT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga.PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Almerinda de Carvalho PSB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
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Edson Ezequiel PSB Não
Eduardo Cunha PP Sim
Eduardo PaesPSDB Sim
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PSB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Sim
Moreira Franco PMDB Não

Nelson Bornier PSB Sim
Paulo Baltazar PSB Não

Paulo Feijó PSDB Não

Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Sandro Matos PSB Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB Não

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim

Angela Guadagnin PT Não
Antonio Cartos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim

Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não

Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim

Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim

Gilberto Nascimento PSB Não
laraBernardi PT Não
Ildeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PSB Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
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

Medeiros PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vadão Gomes PP Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 59
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MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSOB Sim
Wilson Santos PSOB Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Não
José Rajão PSOB Sim
José Roberto Arruda·PFL Sim
Maninha PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Não
Carlos Alberto Leréia PSOB Sim
João Campos PSOB Sim
Jova.ir Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMOB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMOB Não
Sandes Júnior PP Não
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMOB Não
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
André Zacharow POT Não
Assis Miguel do.Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Oilceu Sperafico PP Não

Ora. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMOB Não
Hermes Parcianello PMOB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMOB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílío Balbinotti PMOB Não
Osmar SerragHo PMOB Não
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Não
Takayama PSB Não
Total Paraná: 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Não
Carlito Merss PT Não

Edison Andrino PMOB Não

Gervásio Silva PFL Sim
Ivan Ranzolin PP Não

João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci ChoinackiPT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMOB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares POT Sim

Augusto Nardes PPNão

Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcísio Perondi PMOB Não
Eliseu Padilha PMOB Não
Enio BacciPOT Não
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appio PP Não
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Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Sim
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
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 28

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa.,
na forma do art.160 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados a preferência
para que o Destaque n° 9 - do PFL- seja vo
tado em 1° lugar.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Sr. 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. Deputa
dos, o objetivo do requerimento é manter a ordem em
que vínhamos apreciando as matérias e não permitir
ação que altere a rotina de votação já acordada.

Pela ordem de entrada, este é o momento de vo
tação do DVS que trata da garantia da integralidade
das pensões para as viúvas. Estamos preocupados
com essa matéria, porque a reforma que ora aprova
mos já procedeu a um conjunto de alterações e de re
duções no valor da aposentadoria, e seria absoluta
mente cruel condenar os pensionistas - órfãos, viú
vas e viúvos - a perda maior. Essa é a lógica do DVS
apresentado pelo PFL.

Pedimos aos Deputados que apóiem o requeri
mento, porque ele objetiva garantir a prioridade da vo
tação do destaque, pela importância e pela relevância
do assunto e porque temos a crença de que o equilí-

brio, a racionalidade, o bom senso de todos os Depu
tados permitirão a correção dessa falha, a fim de que
a integralidade de pensões que possam perder, na
concessão da aposentadoria, 30% ou 40% do valor,
seja reposta com nessa medida.

Esse é o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra o requeri
mento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, a
preferência não deve ser concedida, porque entende
mos que ainda existem discussões a ser feitas relati
vas à matéria que trata das pensões. A grande discus
são reside na proposta do Relator, que estabelece a
redução das pensões em até 50%, e a proposta origi
nai reduz as pensões em até 70%.

Sr. Presidente, queremos que fique estabeleci
do o percentual, e não que a lei ordinária, que pode
até ser uma medida provisória, venha a fixá-lo.

Entendemos que a redução deve ter um pata
mar definido, ainda que não concordemos com ela. A
partir do momento em que a emenda constitucional ti
ver um patamar definido, a lei não poderá estabelecer
percentual diferente. Essa é a preocupação básica.

Além disso, ao não concedermos preferência
para apreciação dessa matéria, já iniciaremos a vota
ção dos destaques de votação em separado que tra
tam da matéria propriamente dita, relativa à proposta
de emenda constitucional.

Portanto, em razão dessas observações, enten
demos que, ao dar a preferência, estaremos cami
nhando em sentido contrário ao objetivo maior, garan
tir um percentual mínimo mais elevado das pensões e
um percentual que possa estabelecer a garantia de
que lei ordinária alguma modificará esse patamar.
Sem dúvida nenhuma, essa é a grande preocupação.

Sabi9mos que os aposentados e pensionistas
do serviço público das 3 esferas - federal, estadual e
municipal - perderam. Ninguém precisa fazer conta
para saber que houve perda. Temos que lutar agora
para impedir que haja mais perdas para eles. Perde
ram na integralidade e na paridade, que serão defini
das de acordo com a lei - serão uma meia paridade e
uma meia integralidade. O tempo de serviço público, o
tempo de carreira, o tempo de cargo não respeitam as
chamadas regras de transição.

O próprio pedágio que está estabelecido na
Emenda Constitucional n° 20 não está sendo respei
tado, nem os direitos dos policiais civis, dos oficiais da
Polícia Militar, dos fiscais da Receita Estadual do
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ICMS e também dos procuradores de Cap~al. Sem
deixar de registrar também fato lamentável: a falta de
tratamento especial às professoras do ensino médio,
que tiveram grandes conquista em 1988, mantidas na
Emenda n° 20/98, mas agora foram deixadas de lado,
abandonadas à própria sorte.

Inclusive, durante largo tempo, as professoras
da Associação de Professores Aposentados do Ma
gistério Público do Estado de São Paulo - APAMESP
estiveram nesta Casa e chamaram a atenção dos Srs.
Deputados - desde o início da antiga PEC n° 33, que
gerou a Emenda n° 20, tal qual na PEC n° 40, que po
derá deixar de considerar o que estava previsto na
Emenda Constitucional n° 20 - para o tempo adicio
nai somatório para à aposentadoria.

Por todas essas razões, entendo que não há
que se dar preferência alguma, porque para os traba
lhadoresdo serviço público em geral só se deu prece
dência às perdas, a.osprejuízos e à supressão dos
seus direitos.

O que vai valer a partir· de agora é se alguma
das chamadas carreiras de Estado terá ânimo, vonta
de, garra e determinação para continuar prestando
serviço a um Estado que só lhe vira as costas, depen
dendo do governante de plantão, estragando a pers
pectivade toda uma vida profissional. Se, na vida pri
vada, a situação já é insustentável, lamentavelmente
também oserá no serviço público.

Portanto, voto contra a preferência, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sras. e Srs. Deputados, estamos aguardando as tra
tativas que estão sendo conduzidas pelo Deputado
Aldo Rebelo e por vários Srs. Líderes.

Suspenderei a sessão por 10 minutos e convido
os Srs. Líderes a ir à minha sala, para combinarmos o
encaminhamento final e entrarmos efetivamente na
discussão da matéria.

Findo otempo de 10 minutos, o Deputado Ino
cêncio Oliveira rea.brirá a sessão. Não havendo acor
do, voltáremos à ordem dos Deputados inscritos para
se pronllnciar.

Convido todos os Líderes e o Relator a ir até mi
nha sala, para conversarmos sobre o acordo das ma
tériasque e~tãofaltandopara completar a votação da
reformada Previdência.

Suspet"ido a sessão por 10 minutos.
(A sessão é suspensa.)

o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-

pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1°
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
reaberta a sessão.

O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTS - RO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a agropecuária de Rondô
nia comemorou, no mês de maio passado, em Paris, o
recebimento do Certificado de Sanidade Animal para
o rebanho brasileiro, concedido pela OIE - Organiza
ção Internacional das Epizootias. O Certificado, que
foi entregue às comitivas brasileira e rondoniense, de
clara livres de aftosa diversos Estados da Federação,
entre eles Rondônia. O documento permite a exporta
ção para o exterior e a livre circulação, no País, de
produtos de origem bovina.

A certificação de Rondônia para exportar pro
dutos de origem animal resultou de meticuloso,
competente e determinado trabalho liderado pelo
IDARON - Agê.ncia de Defesa Sanitária Agrosilvo
pastoril do Estado de Rondônia, em parceria com
outras instituiçõe~.Foi indispensável participação
da SEAPES - Secretaria de Estado do Desenvol
vimento, Produção e Desenvolvimento Econômico
e Social, da EMATER-RO, da CEPLAC/SUPOC, da
DFA - Delegacia Federal de Agricultura do MAPA
e dos Comitês Municipaisde Erradicação da Febre
Aftosa.

Inegável foi a adesão da classe empresarial,
tanto dos criadores, quanto dos comerciantes de
produtos veterinários, dos frigoríficos, dos sindica
tos e das associações de produtores, que organi
zaram o FEFA - Fundo Emergencial de Erradica
ção da Febre Aftosa. Sem o esforço conjunto teria
sido muito difícil, talvez impossível, alcançar a va
cinação de mais de 95%do rebanho bovino, duran
te os 30 dias da campanha, de 8 milhões, 847 mil,
872 cabeças existentés em Rondônia.Apesar dos
bons resultados alcançados, que fizeram Rondô
nia sair de "área de risco desconhecido", para
"área livre de aftosa com vacinação", isso não bas
ta para vendermos a carne bovina de Rondônia
nos mercados internacionais da União Européia e
dos Estados Unidos.

Tendo em vista a necessidade de caracterizar o
rebanho bovino e bubalino no território nacional, as
sim corno a segurança dos seus produtos, o Ministro



"Art. 1° Instituir o SISBOV - Sistema
Brasileiro de Identificação e Certificação de
Origem Bovina e Bubalina.

Art. 2° O SISBOV será gerenciado pela
Secretaria de Defesa Agropecuária, que ex
pedirá instruções complementares necessá
rias para a implementação do sistema.

Art. 3° Caberá à Coordenação-Geral
de Modernização e Informática da Subse
cretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração normalizar e implementar os
procedimentos técnicos, na sua área de
competência, que possibilitem a operaciona
Iização do SISBOV na rede de informática
do MAPA".

A instrução normativa, assinada pelo ex-Minis
tro Marcus Vinicius Pratini de Moraes, foi publicada
no Diário Oficial da União, de 10 de janeiro de 2002,
seção 1, página 6.

Definição: o SISBOV - Sistema Brasileiro de
Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bu
balina é o conjunto de ações, medidas e procedimen
tos adotados para caracterizar a origem, o estado sa
nitário, a produção e a produtividade da pecuária na
cional e a segurança dos alimentos provenientes des
sa exploração econômica.

Objetivo: identificar, registrar e monitorar, indivi
dualmente, todos os bovinos e bubalinos nascidos no
Brasil ou importados. Os procedimentos adotados
nesse sentido devem ser previamente aprovados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Âmbito de aplicação: essa normativa aplica-se,
em todo o território nacional, às propriedades rurais
de criação de bovinos e bubalinos, às indústrias frigo
ríficas que processam esses animais, gerando produ
tos e subprodutos de origem animal e resíduos de va
lor econômico, e às entidades credenciadas pelo
MAPA como certificadoras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na União
Européia, oRegulamento CE 10211992, estabelece
um sistema de identificação animal e registro de bovi
nos e um sistema de rotulagem de carne. O Regula
mento CE 1760/2000 estabelece que "os animais de
vem ser identificados, individualmente, através de
marcadores auriculares em ambas as orelhas': intro
duz o uso do passaporte para o deslocamento, deter
mina a implantação de uma base de dados informati-
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de Estadoda Agricultura, Pecuária e Abastecimento zada nacional e implanta o sistema de rotulagem de
editou a Instrução Normativa n° 1, de 10 de janeiro de carne.
2002, que diz: Como exigências do mercado exterior para ani-

mais oriundos de outros países que não de nascimen
to, deve-se registrar o código do País de origem, o nú
mero do animal, a identificação da propriedade de nas
cimento e daquelas onde o animal esteve. Outra exi
gência é a de cadastrar as propriedades e os proprie
tários de animais e controlar a sua movimentação.

Essas novas demandas do mercado, Sr. Presi
dente, têm exigido mudanças nas instituições ligadas
à agricultura, quanto à legislação, e nas políticas do
setor agrícola, que exigem produtos com certificação
de origem e qualidade.

O rastreamento e o cadastramento do rebanho
bovino e bubalino brasileiro, mais do que uma imposi
ção legal, representa necessidade cada vez mais ur
gente para conquista do mercado internacional da
carne, principalmente para a pecuária de Rondônia,
que conta com rebanho de 8 milhões, 847 mil, 872 ca
beças no mercado local e 1 milhão, 377 mil, 792 habi
tantes, do que resulta uma relação de 6,4 cabe
ças/habitante. O consumo interno, em Rondônia, é de
no máximo 250 mil cabeças/ano. O produtor recebe,
atualmente, de R$ 42,00 a R$ 45,00 por arroba.

Enquanto em outras regiões pagam-se de R$
50,00 a R$ 60,00 por arroba, aos poucos a procura
pelo boi certificado está se tornando rotina. No mer
cado internacional, existem países que se o boi não
é rastreado, nem se conversa sobre negócios; em
regiões brasileiras, não é diferente. Nos países
onde as exigências são muitas, os preços também
são atraentes, variando entre US$ 22,00 e US$
30,00 por arroba.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a preo
cupação dos pecuaristas com as despesas não pro
cedem, uma vez que vender produto de qualidade é
obrigação de quem produz, e não de quem compra 
vide o Código do Consumidor; por outro lado, se o
consumidor quer qualidade ele paga por isso. Assim é
o mercado. Diante disso, é preciso encarar como in
vestimento o melhoramento da qualidade da carne, e
não como simples despesa, como também o aumen
to no custo por arroba não chega a R$ 0,85 ou R$
0,056 por quilo de carne, valor perfeitamente assimi
lável pelo consumidor a que se destina, comparado
aos benefícios que isso trará para a administração.

O Estado de Rondônia pode perfeitamente co
meçar a dar os primeiros passos para a rastreabilida
de mais rápido que se pensa. Uma empresa, a
SISBOVBRASIURO (vvww.sisbovbrasil.com.br) soli
citou credenciamento junto ao MAPA e pretende for-

~-~-~------ - ---
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mar parceria para viabilização e concretização da vende no mercado internacional nada menos do que
rastreabilidade do gado bovino e bubalino e também 11 ,5 bilhões de dólares/ano. Ou seja, um total de 4,6
oferece condições ao Governo de fiscalização em vá- vezes a mais do que o Brasil.
rios pontos do Estado, de treinamento para os profis- Onde está o problema? Um deles está relacio-
sionais. atuantes e de geração de empregos diretos. nado a uma política tributária pouco compreensível,
No Brasil existem, atualmente, 17 empresas creden- que incentiva a exportação de couro em estágio pri-
ciadas. mário (wet b/ue) com benefícios fiscais e penaliza

A desvantagem é bem específica, quem não com impostos a exportação de produtos acabados e
rastreia não exporta. Já as vantagens são muitas tan- manufaturados. Isso proporciona situações em que é
to para os frigoríficos, quanto para os produtores. Os difícil acreditar, como a venda ao exterior, pelos cortu-
frigoríficos credenciados, por sua vez, poderão traba- mes, de couro Wet b/ue a US$ 31,50 por unidade, en-
Ihar com exportação e ter animais sempre que preci- quanto eles compram o couro verde dos frigoríficos a
sarem e na quantidade que precisarem. US$ 32:,00.

Os pecuaristas, por suavez, terão melhores op- A iniciativa de pagamento pela qualidade do
ções de ganho real. Comparando-se os preços pagos couro diretamente ao·pecuarista pode •motivar o pri-
em Rondônia, atualmente, que giram em torno de R$ meiro elo da cadeia produtiva - o pecuarista - a to-
46,00 (US$ 15,33)a arrobãlanimal ~m pé, coma ras- mar certos cuidados durante a criação do animal, evi-

~~~:~~~~~::~lo:;:~oa~~;~r~~~C~ad~a~; ~~,6;rt0~~ tandoque o couro sofra danos irreversíveis (ferros de
24,(0) por arroba. marcar, arranhões emcercas de arame farpado~ etc.).

Comisso podea.umentar.aoferta d.e produtos de qua-
Com a rastreabilidade e a internacionalização I'd d . d b f" d II a e, proporclonan. oene ICIO~ a to. os os eos en-

dos dados, o nome dos produtores será conhecido volvidos: produtor, frigorífico e cortume.

~~1~i:~;~t~~~0~a~~~sZ t:~~2~c~~t~v~~~~~0s: Sr.Presidente, Bras. e Srs. Deputados, conforme
site da fazenda. as Instruções Normativas na 1, de 10 de janeiro de

2002, na 21, de 26 de fevereiro de 2002, e na 47, de 31

d
00<5 anima.fi~ radstredados por suadvez 10fere~em de julho de 20.02, doMApA - Min.istér.ioda Agricultura,

con .içoésquah Ica .as e agregação e va or, pOIS o P ,. Ab t '. t d b '1' d t
cour()t~mbémserábeneficiado e visado pelo comér- ecuarlae aseclfnen o, oga .0 raSlelro .evees ar
cioe~terior. y()m utilização do couro e apoio governa- cadastrado e rastreado ern sua totalidade até 2007.
mental, poderá ser possível viabilizar a industrializa- No Brasil,há cerca de 17 certificadoras para um
ção ?o couro, montando empresas de fábricas de cal- total de 180 milhões de cabeças de gado, porém, pou-
çado~e vestuários, •que gerarão milhares de empre- co mais de 1% do rebanho nacional.é rastreado, o que
gos diretof3 e indiretos. é preocupante, pois ainda há pressão deprodutores e

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abro um frigoríficos contra a rastreabilidade, por conveniência
par~~tésepara reproduzir, de forma reduzida, artigo oupor ignorância dosfatosern relaçã~aosbenefícios
assinl;ldopeloSr. Constantino Ajimastro Jr., Presiden- do mercado, emque,a c~qa dia que passa, mais paí-
te daAssociflÇ~O Brasileira do Novilho Precoce, publi- ses aderem à rastreabilidade, como m~iode assegurar
cadonaGazeta.Mwcantil, de 12 de agosto de 2003. qualidade e garantia da procedência da carne.

Urna da~ maiores. indústrias de couro do País Empróximos discursos, discutirei uma proposta
está. ~fElrecendoao produtor até 8% a mais pelo couro para mudar as regrasdarastreabilidade, que passa-
semr:narca de fogo.Ainiciativaabre caminho para im- ria a ser por propriedade, e nãomais por animais, dis-
pulsi~nar o desenvolvimento de segmento pouco va- cutirei os ganhos que os pecuarist~s,?Sfrigoríficos e
loriz~do dacapElia qapecuária e que de.ixa depropor- oscortumes passarão ater com aad9ção darastrea-
cionar ao Brasil até 5 bilhões de dólares por ano em bilidadee buscareicolocar em discussão a aplicabili-
exp?Jtt~çõesedé gerar pelo menos 400 mil postos de dade das instruções normativas do MAPA na pecuá-
trabalho no campo. ria de meu Estado.

pcol.!rbes~us subprodutos representam, atu- A rastreabilidade, Sr. Presidente, é uma neces-
almerntEl,.~m to~no de 2,5 bilhões/ano em exporta- sidade dos tempos atuaispara que os pecuaristas ob-
ções. É .~.rnn.~rTlero •considerável, mas bem abaixo tenham melhores preços para seus .anin'lais e produ-
daspQssi~Hid~des reais do mercado. Há 15 anos, o tos e garantia de segurança alimentar da população.
Brasil exportava mais couros que a China. Hoje ela Muito obrigado.



MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

COMUNICADO DO PARTIDO VERDE SOBRE
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

A Bancada do Partido Verde na Câmara dos De
putados manifesta sua extrema preocupação e con
dena energicamente o despacho da Juíza Selene
Maria de Almeida, do Tribunal Regional Federal do
DF, suspendendo decisão da Justiça da primeira ins
tância que impedia o plantio e a comercialização da
soja Monsanto, geneticamente modificada, sem que
fossem conhecidos os resultados dos necessários
estudos de impacto ambiental. Tal decisão fora toma
da em 1999, baseada na ausência de licenciamento
ambiental capaz de assegurar que os organismos ge
neticamente modificados não implicavam risco à saú
de humana e ao meio ambiente.

Esta iniciativa do Instituto de Defesa do Consu
midor (IDEC) e do Greenpeace havia sido acatada
pelo Judiciário com o objetivo de cessar os efeitos de
decisão da Comissão Técnica Nacional de Biossegu
rança (CTNBIO) que autorizou o plantio de soja trans
gênicasem atender ao princípio da precaução (artigo
225 da Constituição brasileira) e sem que fossem
apresentados os estudos de impacto ambiental, con
forme previsto na legislação.

O posicionamento da CTNBIO resultou de um
processo irregular, suspeito e ilegal. A decisão foi to
mada em reunião sem que houvesse o necessário
quorum de parte de seus membros, e, inclusive, con
tando com a presença de representante da empresa
interessada na liberação da soja transgênica.

O Partido Verde não se coloca contrário aos
avanços da ciência, mas no caso dos organismos ge-
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O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço Queremos que as empresas multinacionais que
a palavra pela ordem. detêm essa biotecnologia também desenvolvam estu-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem dos que dêem ao povo brasileiro a garantia de que a
V.Exa. a palavra. soja transgênica, assim como todos os organismos

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or- modificados geneticamente, não venha a causar dano
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca- irreversível à saúde humana e ao meio ambiente.
minho à Mesa requerimento de informações a ser diri- Essa prática continua proibida. Uma nova ação
gido ao Sr. Ministro da Saúde, em que solicito a im- na Justiça foi movida porque a decisão da Comissão
plantação do Cartão Nacional de Saúde. Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, que

Todos sabem que o cartão já atendeu a cerca de aprovou naquele ano a soja transgênica, estava sob
suspeita, pois foi tomada numa reunião irregular, sem

13 milhões de usuários, e queremos que ele seja im- quorum para tal.
plantado também no Distrito Federal. Nosso questio-

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais da
namento é para saber por que o Ministro da Saúde Casa de manifesto do Partido Verde, que apresento a
não determinou até hoje a implantação. O Distrito Fe- todos os Srs. Deputados e ao País.
deral recebe aporte financeiro para atender a 2 mi-

Muito obrigado.
Ihões de habitantes, mas chega a atender a cerca de
6 milhões de pessoas.

Dessa forma, darei entrada em projeto de lei no
sentido de que a verba seja proporcional ao número
de atendimentos, e não mais como é atualmente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, particular
mente, em nome da bancada do Partido Verde, apre
sento comunicado que reafirma nossa posição em re
lação aos organismos geneticamente modificados.

Reafirmamos nossa defesa ao desenvolvimento
da biotecnologia no Brasil. Entretanto, temos de la
mentar profundamente a decisão da Juíza Selene
Maria de Almeida, do Tribunal Regional Federal de
Brasília, que derrubou liminar que proíbe a comercia
lização da soja transgênica.

Sr. Presidente, quero dizer a todos os Deputa
dos Federais que a soja transgênica, assim como to
dos os organismos geneticamente modificados, con
tinua proibida de ser plantada e comercializada no
Brasil, por 2 razões importantes: primeiro, devido à
Hesolução n° 305, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, que proíbe o plantio e a comercialização
de organismos modificados geneticamente que não
passaram pelo estudo de impacto ambiental. Em se
gundo lugar, porque existe lei que entrou em vigor no
dia 13 de junho, resultado da aprovação da Medida
Provisória n° 113, que permitiu apenas a comerciali
zação da soja da safra de 2002 e 2003. O plantio da
soja transgênica continua proibido.
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neticamente modificados, em geral, o dever da res- O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
ponsabilidade exige o cumprimento do princípio da peço a palavra pela ordem.
precaução, bem como a necessária transparência no O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
processo de estudo e fixação de normas para a even- V. Exa. a palavra.
tual aprovação desses produtos. O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or-

Nesse sentido, corroboramos a posição de Pro- demo Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
curadores da República que condicionam a possibili- com o partido haúltima votação.
dade doplàntio de soja transgênica a um estudo de im- O SR. BISMARCK MAIA (PSOB _ CE. Pela or-
pacto ambiental, como prevê a resolução 305 do Co- demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei
nama. Para o Presidente·da Associação Nacional dos

com o partido na última votação.
Procuradores da República, Or. Nicoiao Oino, a deci-
são de ontem da juíza Selene Maria de Almeida é inó- O SR. EDUARDOVALVERDE - Sr. Presidente,
cua e não altera o quadro. Ressalta o Procurador que peço a palavra pela ordem.
"qualquer ato por parte do empreendedor, no caso as O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
empresas interessadas no assunto, será ilegal". V.Exa. a palavra.

No primeiro semestre do ano, a sociedade em O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
geral, eacomunidade ambientalista, em particular, já ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
haviam sido surpreendidas com a Medida Provisória EMBRAPA tem Importante linha de pesquisa sobre
n° 113, que autorizou a comercialização da soja trans- transgênicos - matéria que se discute hoje nesta
gênica.. A MP causoU estranheza, sobretudo porque Casa - no que diz respeito à batata, ao aipim, à ce-
passava por cima de decisões judiciais, e não fora ob- noura, que não são produtos de exportação. O que é
jeto de aprovação do Ministério do Meio Ambiente. relevante para a sociedade brasileira é o produto do

Além disso, a decisão trouxe perplexidade pelo agronegócio.
governo ter afirmado, à época, quea MP representa- A Monsanto detém a tecnologia utilizada na se-
va um avanço ao introduzir a rotulagem obrigatória mente de soja, que até hoje nenhum pesquisador bra-
nos produtos que contivessem elementos genetica- sileiro, nenhum membro da sociedade brasileira pes-
mente modíficados. Ede lamentar que até agora, no quisou. E ninguém sabe quais são as conseqüências
ent<anto,a regra da rotulagem não esteja sendo cum- do produto transgênico para o povo brasileiro.
prida, num verdadeiro descaso com a saúde pública e Com a EMBRAPA é diferente, porque sua linha
o meio a.mbiente. de pesquisa é aberta e oferecida ao público. A utiliza-

Agrava ainda mais este quadro o fato de o pró- ção pode ser orientada, observada. E diferente de
prio Ministério da Agricultura admitir, em resposta a uma empresa multinacional que detém o controle e o
pedido dé informação do Partido Verde, não estar re- segredo de fabricação.
gistrando as origens da safra de soja que está sendo A sociedade civil organizada e toda a população
comerCializada, quer por produtor, quer por municí- luta para que tenhamos em nossa mesa produtos de
pio. O Ministério informou, ainda, que "tem conferido boa qualidade, fruto da agricultura orgânica, da pro-
aos grãos comercializados, dentro de suas funções dução familiar, e por isso não deseja que o transgêni-
de rotina, o mesmo tratamento do grão convencional, co produzido por empresa multinacional seja adotado
sendo inviável a determinação precísa do destino da como base danossa agricultura. Ele deve, sim, ser re-
parcela transgênica". Esta constatação é da maior pudiado até que a ciência, a sociedade e o Estado
gravidacte, exigindo providências urgentes do gover- Brasileiro tenham segurança de que o produto não
no federal para, inclusive, assegurar os cuidados ne- causará transtornos à saúde e à vida de milhões de
cessários coma saúde do povobrasileiro. brasileiros.

Para o Partido Verde é essencial que o governo O SR. JOSÉ ROCHA _ Sr. Presidente, peço a
sejaresponSávelnesta importante matéria, colocan-

palavra pela ordem.
do imediatamente em práticao conceito da transver- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem
salidadena gestãodaspolíticaspúblicas, o que impli-
cariainserir o componehte ambiental nas suas inicia- V.Exa. a palavra.
tivas e projetos. O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
Liderança do Partido Verde - 3185202 votação votei de acordo com o partido.
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o SR. JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Lin
coln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a atuação dos cartéis
é um dos principais entraves à concorrência. É uma
infração à ordem econômica que traz problemas não
só para o mercado, mas também para o consumidor,
que pode encontrar preços de 10% a 20% mais caros
do que o normal.

No Brasil inúmeros setores já foram investiga
dos por formação de cartéis, sendo o dos combustí
veis o mais investigado do País e também o da cons
trução civil. Segundo último levantamento da Secreta
ria de Direito Econômico - SOE, existem 180 denún
cias de formação de cartel em tramitação.

No País, poucas pessoas sabem ao certo o que
é um cartel. Até já ouviram falar, porém acabam cola
borando para a continuidade dos mesmos, por puro
desconhecimento.

A característica básica de um cartel é a existên
cia de acordo entre concorrentes, para fixar preços,
margens de lucro, de descontos ou de qualquer outra
conduta comercial.

Um indício da existência de cartel em um mer
cado é o alinhamento de preços, que ocorre quando
grande percentual dos concorrentes de determinado
mercado oferece o mesmo produto com preços iguais
ou bastante próximos.

Para que haja um cartel é preciso provar que
houve acordo entre os concorrentes, seja por depoi
mentos, seja por atas de reuniões, seja por transcri
ções telefônicas que comprovem o acordo. Aí sim se
pode dizer que se está formando um cartel.

Não podemos confundir a existência de cartel
com combinação direta de preços dos concorrentes,
pois nem sempre análises econômicas como o ali
nhamento e a confluência de preços são suficientes
para comprovar a existência de um carte!.

Esses fatores podem indicar também a ocorrên
cia de uma "prática facilitadora", principalmente se as
margens de revenda verificadas no mercado em
questão forem consideradas excessivamente altas.

Enfim, para que exista cartel é necessário que o
acordo entre as empresas influencie os preços do
mercado em questão.

--_~ ~ -----_~---
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamenta
velmente essa prática, bastante falada e comentada no
nosso País, já causou mortes. Em Belo Horizonte um
juiz foi brutalmente assassinado por investigar a supos
ta existência de cartel no setor dos combustíveis.

Creio que a nossa legislação precisa ser revista.
Penas mais duras e rigorosas precisam ser aplicadas.
Necessita-se, também, de um número maior de servi
dores, para que os processos sejam investigados e
apurados a contento.

Não podemos permitir que tal prática continue a
perturbar a nossa ordem econômica. Nada de cartéis,
combinações de preços ou práticas facilitadoras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JÚNIOR BETÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JÚNIOR BETÃO (PPS - AC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico à
Casa que hoje apresento projeto de lei que objetiva
diminuir a poluição causada pelos veículos ciclomoto
res. Com a aprovação desse projeto de lei, teremos
expressiva diminuição de poluentes no nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PL - PB. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei com meu partido, o PL.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisãodo orador.) -Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero abordar 2 temas. Em primeiro
lugar, a reestruturação do Ministério da Cultura, publi
cada hoje no Diario Oficia/da União. Agora, teremos a
redivisão das Secretarias, e haverá melhor definição
dos papéis e, acima de tudo, a reestruturação dos
programas culturais no Brasil.

Ressalto também que hoje à tarde participei, no
Hotel Nacional, de uma parte do Encontro Nacional
de Secretários Municipais e Estaduais e de Dirigen
tes Petistas de Cultura, que está sendo realizado des
de ontem. A intenção do seminário é discutir um pou
co a proposta do Plano Nacional de Cultura e, acima
de tudo, a implementação do debate da lei comple-
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mentar que será elaborada na 1a Conferencia Nacio- Padrão e, em especial, a Ordem dos Advogados do
nal de Cultura, realizada pelo Ministério da Cultura, Brasil, Secção do Ceará.
em conjunto com a Comissão de Educação e Cultura Muito obrigado.
da Câmara dos Deputados - agora o desporto faz O SR. WLAOIMIR COSTA - Sr. Presidente,
parte da Comissão de Turismo. peço a palavra pela ordem.

E hoje foi instalada a Comissão de Turismo e O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Desporto da Câmélra dos Deputados. Saúdo a Mesa V.Exa. a palavra.
e o PastorJosué Bengtson, que assume a Presidên- O SR.WLADIMIR COSTA (PMDB - PA Pelaor-
cia daquele órgão. Trabalharemos para colocar oes- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
porte no lugar que ele merece, assegurando inyesti- apresentar aos nobres colegas da Casa projeto de lei
mentos no setor, afim de que ele cresça cada vez de minha autoria que dispõe sobre a locação de espa-
mais, e para garantir legislações que assegurem o ços de programação por emissoras de radiodifusão
creseimento do esporte no País. Entendemos que o de sons ede sons e imagens e sobre a exclusão da
desporto é importante instrumento de inclusão social responsabilidade civil, penal e trabalhista dos proprie-
e combate à violência. táriose diretores das emissoras de radiodifusão, em

Por fim, saúdo todos os brasileiros que partici- caso de locação de horários de programação.
pam dos Jogos Pan-Americanos, em Santo Domingo. Oart. l° desse projeto de lei estabelece o direito
Eles,· sem dÚVida, honram e valorizam o desporto no de as emissoras de radiodifusão de sons e de sons e
Brasil. imagens realizarem a locação, arrendamento, cessão

O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço ou qualquer outra forma de ocupaçãb de espaços de
a palavra pela ordem. programação, direta ou indireta, a outras entidades,

O SR. PRESIDENTE (Inocêneio Oliveira) _ Tem assim como a exclusão da responsabilidade civil, pe-

V Ex I . n.• ai e tra.balhistados.. propr.ietá.ri.os. e dire.tores da.s
. a. a pa avra. . d d'od'f ~ d ~.-. emIssoras era ' ... I usao, em caso e cassa0, arren-

O SR. JOAO~LFREDO (PT - CE. Pela ordem. damento ou locação de horários.
Semrevisãodo orador.) - Sr. Presidente, nesta sema- O avanço tecnológico e. o barateamento dos
na, em Fortaleza, transcorre a Semana do Advogado, custos de produções audiovisuais tornaram possível
que. historipamente é patrocinada pela Ordem dos I . ~ d·· . N·· rt't' It' da popu anzaçao •• as cnaç06s a IS Icas e cu urals e-
Advol;Jados do Brasil, Secção do Ceará, presidida senvolvidas por .p.essoaseentidades desvinculadas
pelonossocol~ga e ex-Deputado Estadual Paulo Na- dos centros de. prod'ução.d.. as grandes redes de rádio
poleão Gonçalves Quezado. I . ~ d P 'A I ~ d d Ie te eVlsao o ais. .•.• eVÇl uçao esse qua ro reve a

Como há cerca de 5 anos, hoje homenageamos um incremento nadiversidade das programações exi-
os Advogados Padrão, que servem de modelo para a bidas nos meios de comunicação, em perfeita harmo-
nova geração de profissionais do Direito. Quatro ad- nia com os preceitos previstos na Carta Magna, que
vogados sêfão homenageados pela OAB, todos me- estabelece, entre os. princípios dos programas das
recedores da honraria. emissoras de radiodifllSão, a promoção da cultura na-

Aproveito a oportunidade para, da Câmara dos cional e regional e o .estfmulo à·produção indepen-
Deputados, fazer referência especial ao advogado dente que objetive a sua divulgação.
JoséGuede~ de Campos Barros, municipatista, pro- Hoje observamos que todos os veículos de co-
fessor da Univer~idadeEstadual. do Ceará, discípulo municação do País locam espaço, mas, quando o 10-
de um dos maiores municipalistas do Brasil, Américo catário incorreern err0E;l vem a responder civil, penal
Barreira, que foi Constituinte em 1946, membro do ou criminalmente por ele, o diretor OU o proprietário
Partido .Comunista Brasileiro e fundador do Partido da empresa decomllnicl;l.ção é que são indiciados.
dosTrabalhadores no Ceará. Zé Guedes, cornoé co- Tenho certeza de que.l;I. l;I.provação desse projeto de
nhecido em nosso Estado, é referêneia para a juven- lei irá dE3svincular a responsabilidade dos proprietári-
tude, para o~ advogados e para todos aqueles que lu- os de veículos de comunicl;l.ção e seus diretores.
tampor uma soci.edade justa e fraterna em nosso Muito obrigado.
País. O SR. Ml.J1:UtO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

Ao homenagear o Dr. José Guedes de Campos a pall;l.vrl;l. pela()rdem.
Barros, h0tnel")ageio também todos os. advogados O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
que no meu Estado receberam a Medalha Advogado V.Exa. a palavra.



38392 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

O SR. MURILO ZAUITH(PFL-MS. Pela ordem. Estado para explanarem a difícil situação pela qual
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira- estão passando, reflexo de uma economia cada vez
mente, quero justificar minha ausência na última vota- mais recessiva.
ção. Eu e o Deputado João Grandão estivemos no Mi- Para tentar acalmar os Prefeitos em sua marcha
nistério da Educação, junto com o Prefeito de Doura- a Brasília, o Governo adiou a devolução do Imposto
dos, para debater sobre a criação da Universidade de Renda neste mês para que o repasse do FPM fos-
Federal da Grande Dourados. se maior. Há poucos dias, para acalmar o setor auto-

Sr. Presidente, todos nós, Parlamentares do mobilístico, o Governo reduziu a alíquota do Imposto
Centro-Oeste, estamos preocupados com a reforma Sobre Produtos Industrializados -IPI. No dia seguinte
tributária. Inclusive hoje à tarde tivemos uma reunião o próprio Ministro do Desenvolvimento aparece na
com os Governadores do Centro-Oeste. imprensa menosprezando a medida por achá-Ia inefi-

O Centro-Oeste representa Estados emergen- ciente para atingir os objetivos esperados.
tes, que estão em fase de crescimento. Neles há uma E dessa forma, sempre adotando medidas pali-
grande produção agrícola e pecuária, por isso não po- ativas, o Presidente Lula vem governando o nosso
demos perder receitas. País desde a sua posse.

Um Estado que produz grande quantidade de O Brasil está precisando de um rumo, perdido
grãos, de carne, enfim, precisa do acréscimo de que está desde o dia 10 de janeiro deste ano.
mão-de-obra. E para que essa mão-de-obra tenha Um país não se administra com medidas de cur-
melhor integração social é necessário que haja traba- to prazo, e sim com políticas que dêem à Nação a
lho com dignidade. Por isso o incentivo fiscal é muito confiança de que o amanhã será melhor, de forma
importante para os Estados que têm crescido acima sustentável e perene.
da média nacional. Apesar de os Estados terem a ma- Devo ressaltar que os nossos Prefeitos devem
téria-prima, eles dão incentivos a empresas para ser ouvidos. Eles são o melhor termômetro para medir
acrescentar mão-de-obra. Precisamos continuar com como anda o nosso País e nosso povo. Eles são os
esses incentivos. porta-vozes mais eficientes da vontade popular. Se o

A propósito, em reunião com os Prefeitos do Governo não agir assim hoje, amanhã não poderá re-
nosso Estado, Mato Grosso do Sul, chegamos à con- clamar de atitudes radicais como as que ocorreram
c1usão de que não apenas eles, mas também os Pre- na semana passada, quando servidores públicos, em
feitos dos outros Estados estão fora da discussão da um ato de desespero, encontraram no vandalismo
reforma tributária, o que é muito ruim, porque moram uma forma de serem recebidos nos palácios governa-
nos Municípios e deveriam estar a par dos aconteci- mentais.
mentos. Como aconteceu e está acontecendo na re- Peço, Sr. Presidente, que o meu pronunciamen-
forma da Previdência, quando os maiores interessa- to seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
dos - os servidores públicos - deixaram de ser ouvi- Muito obrigado.
dos pelo Governo, agora é do a vez do Poder Executi- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
vo tentar deixar os Municípios de fora da discussão da não pairar nenhuma dúvida, a Presidência informa o
reforma tributária. Disse tentar porque os Prefeitos e nome dos Deputados aos quais concederá a palavra:
esta Casa não irão permitir. Os Prefeitos de todo o Adelor Vieira, Bispo Rodrigues, Benjamin Maranhão,
País já estão mobilizados para mostrarem ao País a Átila Lins, Jovino Cândido, Osvaldo Biolchi, Jaime
importância dos Municípios. Martins, Wagner Lago, Pompeo de Mattos, João Fon-

O Governo já cedeu aos Estados parcela da tes, B. Sã, Josué Bengtson, Vignatti, Antonio Carlos
CIDE, mas não acena com nada para as Prefeituras, Mendeslhame, Augusto Nardes, Robson Tuma, Ma-
ao contrário, com a cobrança do Fundo de Participa- chado, Carlos Abicalil e Alberto Fraga.
ção dos Municípios, diminuiu nossas receitas. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-

Deixo patente a nossa preocupação com rela- cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Ade-
ção aos Estados emergentes, que estão em situação lor Vieira.
muito difícil diante desta reforma, que está contem- O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or-
piando os Estados consolidados economicamente. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Igre-

Nesta segunda, a Associação dos Municípios ja Presbiteriana Independente do Brasil festeja 100
de Mato Grosso do Sul- ASSOMASUL promoveu um anos de atividades no Brasil este mês. Fundada em
encontro com os Prefeitos e a Bancada Federal do São Paulo em 1903 por decisão de um reduzido nú-



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. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", na votação
anterior, pela retirada de pauta da PECo

O SR. CARLOS ABICALlL (PT - MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do Partido dos Trabalha
dores, na votação anterior.

O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (PPS - AM. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ganha força em todo Estado do Ama
zonas o Programa Zona Franca Verde, iniciativa vitori
osa do Governador Eduardo Braga. A idéia principal
do Programa Zona Franca Verde é disponibilizar toda
a estrutura do·Governo estadual para apostar na ca
pacidade de trabalho do homem do interior, investin
do na infra-estrutura,produção, extrativismo e financi
amento. Para tanto, são respeitadas algumas metas
básicas, que passam pela identificação das vocações
de cada Município (madeira, agricultura, piscicultura,
essências, etc.) e pela abertura de microcrédito, por
meio do cartão de crédito Zona Franca Verde, que li
bera verba a partir de R$200,OO para que o produtor
consiga comprar o que precisa para produzir.

A Agência de Fomento do Amazonas é o órgão
responsável por disponibilizar o microcrédito, subsidi
ado com juros de apenas 8,5% ao ano.
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mero de famílias, à medida que o tempo foi passando, prestadores desses serviços de hemodiálise privado.
a IPI - assim é conhecida a Igreja Presbiteriana Inde- Temos que lutar contra isso.
pendente - foi crescendo e estendendo o seu traba- A Comissão de Seguridade Social e Família fará
lho evangelístico, instalando igrejas não só no Estado o debate sobre o processo de cartelização desse se-
de São Paulo, mas também nos demais Estados da tor, motivado principalmente por laboratórios estran-
Federação. geiros e seus representantes no Brasil, que, não se

O Pastor Maurilio Nogueira Cristovão tem afir- contentando em realizar o domínio total da venda dos
mado que há muitos motivos para festejar o centená- insumos da área, também querem, por meio de con-
rio da Igreja Presbiteriana Independente, cuja exis- tl"ato de gaveta, proceder à compra de serviços de he-
tência tem feito da promoção do Reino de Deus uma modiálise espalhados pelo Brasil.
de suas metas e a única regra de fé é a escritura da Muito obrigado.
palavra de Deus.

Por esse motivo, a Igreja Presbiteriana Indepen
dente desenvolve, além dos trabalhos evangelísticos,
amplo programa de assistência social às famílias
mais carentes.

Em Joinville, Santa Catarina, a Igreja Presbiteri
ana Independente foi fundada há 62 anos e eclesiasti
camente é administrada com eficiência pelo Pastor
Maurilio Nogueira, que, além da igreja sede, adminis
tra mais 3 congregações no Município.

Faço este registro em nome do Grupo Parla
mentarEvangélico da Casa, 68 Deputados, a fim de
parabenizar os irmãos presbiterianos independentes
pelas comernoraçõesdo centenário da igreja, formu
lando votos de que Deus continue abençoando essa
querida e operosa Igreja, dispensando-lhe abundante
graça e profícuo crescimento.

Muito obrigado.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Tem

VExa. a palavra.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro o requerimento aprovado hoje, na Comissão
de Seguridade Social e Família, que abriu um dos de
bates mé1is importantes em relação a denúncias vei
culadas na imprensa sobre a cartelização da hemo
diálise.

A hemodiálise é realizada no País, em sua gran
de maioria, por entidades privados. A bandeira da
Frente Parlamentar da Saúde é que tais serviços se
jam assumidos pelo setor público, que as Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde o adotem, para ofe
recer serviços de melhor qualidade a todos os pacien
tes renais crônicos, que constantemente vivem a situ
ação de não saber a qualidade do serviço que lhes é
ofertado, haja vista a tragédia que ocorreu há poucos
anos na cidade de Caruaru, com a morte de mais de
40 pessoas por irresponsabilidade e negligência dos
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Na última semana, o Governador Eduardo Bra- Por tais razões, como verdadeiro gaúcho, venho
ga esteve nos Municípios de Carauari e Eirunepé cumprimentar o Governo atual e a nossa Juízado Tribu-
para o lançamento oficial do programa Zona Franca nal Federal de Recursos, em defesa dos transgênicos.
Verde, na região do Rio Juruá, uma das mais pobres O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
do Estado do Amazonas. Ele anunciou um investi- a palavra pela ordem.
mento de 30 milhões de reais nos Municípios da re - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
gião. Além de Eirunepé e Carauari, vão ser beneficia- VExa. a palavra.
dos os Municípios de Juruá, Itamarati, Envira, Ipixuna O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PL - MG. Pela
e Guajará. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Era o que tinha dizer. apresentamos hoje a PEC que recebeu o número
O SR. JOVINO CÂNDIDO - Sr. Presidente, 133. Ela altera os arts. 45 e 29 da Constituição Fede-

peço a palavra pela ordem. ral e visa a eliminar as eleições proporcionais, ao es-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem tabelecer para os cargos legislativos as eleições tam-

VExa. a palavra. bém majoritárias.
O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV - SP. Pela ordem. Ou seja, elimina aquilo a que estamos assistin-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro a do agora. Quando da aproximação do prazo fatal para
presença na Casa da Associação Paulista de Municí- a filiação de futuros candidatos a Vereadores nos Mu-
pios, representando 645 Municípios do Estado de nicípios, os candidatos pesquisam sobre os partidos
São Paulo. aos quais acham que poderiam se filiar, com a inten-

A grande preocupação de todos eles, que é tam- ção de concorrerem à sorte grande e se elegerem
com a metade de votos de outros candidatos.bém a do Brasil, é com as dificuldades que os Municí-

Se aprovada esta PEC, que já teve o apoiamen
pios vivem hoje. E, se o Governo Federal não assumir
determinada posição, com certeza, nos próximos 90 to de cerca de 200 colegas Deputados, eleger-se-ão
dias, teremos dificuldades enormes com folhas de pa- os candidatos mais votados, seja para a Câmara de

Vereadores, para a Assembléia Legislativa, seja para
gamento e paralisação de serviços que já ocorrem. a Câmara dos Deputados. Serão sempre eleitos os

Então é importante, pela experiência do Ministro mais votados, conforme determinam as lógicas popu-
Antonio Palocci, que S.Exa. não mude de posição, lar e cartesiana.
que realmente fique ao lado dos Municípios, que con- Obrigado.

tinue lutando pelo municipalismo no Brasil e reconhe- O SR. WAGNER LAGO -Sr. Presidente, peço a
ça a importância e a responsabilidade dos Municípios palavra pela ordem.

para este grande País continental. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente, V.Exa. a palavra.

peço a palavra pela ordem. O SR. WAGNER LAGO (PDT - MA. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou enca-

VExa. a palavra. minhando à Mesa requerimento de informações ao
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela Sr. Ministro da Fazenda sobre a situação real do Ban-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co do Estado do Maranhão. Para sanear tal banco, o
Sras. e Srs. Deputados, cumprimento publicamente a Governo Federal emprestou 333 milhões de reais,
Exma. Juíza SeIene Maria de Almeida, que teve a co- quando o dólar estava cotado a 1 real. Portanto, foram
ragem de proferir sentença no processo sobre os 333 milhões de dólares. Hoje o Banco está federaliza-
transgênicos. do, e o Governo Federal não sabe o que fazer porque

O Brasil precisava dessa liberação. Aliás, o Presi- não há interessados em comprá-lo.
dente Lula, com sua administração, está dando forte Digo mais, Sr. Presidente: o Supremo Tribunal
incentivo à agricultura. Assim, seria um verdadeiro re- Federal concedeu liminar em ação direta de inconsti-
trocesso se proibíssemos os transgênicos, quer pela tucionalidade para suspender a lei estadual que per-
qualidade do produto, quer pela produtividade. No mí- mitia a privatização do Banco.
nimo, produz-se 1 saco a mais por hectare e, acima de O Tribunal de Contas da União determinou a re-
tudo, a comercialização do produto rende para a eco- alização de auditoria para verificar a grave situação
nomia brasileira cerca de 200 reais a cada hectare. em que se encontra o falido Banco do Estado.



O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidlente, peço a
palavra pela ordem.

o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inbcêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.
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Solidarizo-me com os funcionários do Banco do Portanto, renovamos o apelo ao Ministro-Chefe
Estado do Maranhão, que há vários dias estão em da Casa Civil, Sr. José Dirceu, para que envie o proje-
greve, e a Direção não encontra saída para regulari- to para esta Casa para podermos, definitivamente, di-
zar a condição funcional dos empregados e não expli- rimir essa questão, essa dúvida sobre a transgenia.
ca a falência do Banco. O Brasil temque optar pela tecnologia, porque

O Sr. Ministro daFazenda precisa encontrar me- transgenia não é ideologia nem religião, mas técnica
ios de explicartal situaçãoe fornecer informações a e ciência. E como tal temos que encará-Ia.
este Parlamentar e a esta Casa sobre a real situação ORio Grande db Sul comemora a Iiberaçãb dos
do Banco do Estado do Maranhão. produtos transgênicos, porque já os. plantávamos

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - mesmo quando era proibido -e vamos continuar
Convoco todos os Deputados para virem a plenário a plantando. Mas queremos estar dentro da lei. Por isso
fim de. iniciarmos oprocesso de votação. nosso apelo para que o projeto seja enviado o mais

O SR. POMPEO DE MATTOS- Sr. Presidente, rapidamente possível a esta Casa. Conheço o ante-
peço a palavrapelaordem. projeto; queremosmelhorá-Ioe votá-Ioparalegalizar

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem definitivamente o plantib, a industrializaçãb e a cb-
v.Exa. a palavra. mercialização dos transgênicbsem nosso País.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela A SRA. VEDACRUSIUS - Sr. Presidente, peço
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a palavra pelaprdem.
Sras. e Srs. Parlamentares, .estou apresentando à OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Mesa projetb de lei que dispõe sobre a regulamenta- V.Exa. a palavra.
çãoeaanistiad.as emissoras de radiodifusão sonora A SRA. VEDACRUSIUS (PSDB -RS. Pela or-
que se encontram em funcionamento em desacordo demo Sem revisão daoradora.) - Sr. Presidente, Sras.
com a legislação vigente, especialmente as rádios co- e Srs. Deputados, venho somar-meaos que louvam o
munitárias. fato de que a roda da ciência e da tecnologia a favor

Aproveito a oportunidade para fazer coro com do povo tenha sido o motivo pelo qual a Juíza Selene
aqueles que comemoram a conquista da liberação do Maria de Almeida, do Tribunal Regional Federal, cas-
plantip,dacolheita, comercialização, industrializaçãb, sou a liminar que proibia a produção e acomercializa-
exportação e, enfim, do consumo dos transgênícos, ção de. soja trapsgêni?a no ElrasiL E busco transmitir
osorganismos geneticamente modificados. O nosso desta tri~unaaTnudançaque é vista pelos campos do
País sabe que, especialmente o meu Estado, o Rio Rio Grande do Sul. Se a soja transgênica fosse preju-
Grande do Sul, vivia umgrande drama, que o plantio dicial à saúde db Ser humano,dos animais, da água e
do transgênico era permitido por legislação que regu- da terra, não veríamos o espetáculo do crescimento
la o a~sunto, mas seu efeito foi suspenso por liminar. da soja noRio Grandedo Sul. Onde existem pássaros
Poisont~m a Desembargadora Federal Dra. Selene e lagartos há vida; E com a transgenia é possível fa-
Maria deAlmeida, numa decisão sábia, inteligente - zer um plantio. ffiLlito mais produtivo e mais barato,
que cpmémoramós - , F\parbu as arestas e deu condi- tendo em .vista a utilização de menor quantidade de
ções para que a liminar seja cassada. Não há ainda defensivos agrícolas.
decisão de mérito, portanto, é uma decisão também Louvo, portanto, essa imagem que trago - cuja
tempprária, masque nos alegra,.entusiasma, porque melhori~acompanhei ao longo dosaflOs. - doscam-
abreumaporta,umajanela, um caminho, sinaliza ao pos do Rio Grande do. Sul voltando ávida em decor-
Gov~rno Federalparaque I3nvie.aesta Casa, oquan- rênciada plantação, da colheita e da comercialização
to antes, Projeto de lei para. regulamentar definitiva- da soja.
menteoplalltio, a colheita,a industrialização e a co- Meus cumprimentos à Juíza Selene.
mercialização dos transgênicos.

fsti~~mos reUnidos, na Comissãbde Agricultu
ra e Folítica Rural da Câmarados Deputados, com o
Miniftro Jpsé Dirceu, há algUm tempo, e. S.Exa. nos
gara~tiu que em 60dias mandaria o projeto para a
Câm~ra d()sqE;!~lItados. Já se passaram quase 120
dias e O projeto nãoveIo. Mas não perdemos a espe
rança..
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho em mãos um exemplar de um jor
nalzinho produzido no meu Estado, Sergipe, pelo jor
nalista Cícero Mendes.

Leio depoimento do Dr. Carlos Aires de Brito,
que neste momento, na condição de Ministro do Su
premo Tribunal Federal, encontra-se com 2 manda
dos de segurança com pedido de liminar para trancar
a pauta de votação da reforma da Previdência Social.

Diz o Dr. Carlos Aires de Brito a respeito do De
putado João Fontes:

"João Fontes tem a seu crédito uma
forte inserção comunitária, honestidade re
conhecida e qualidade profissional à altura
do cargo de Deputado Federal. Digo mais:
João Fontes é dotado daquela formação de
mocrática e daquele desassombro pessoal
que são próprios de pessoas vocacionadas
para a vida pública. É o que penso."

E agora o Deputado João Fontes faz um apelo
ao Dr. Carlos Aires de Brito para que não negue o seu
passado e a sua história de grande jurista deste País
e vote de acordo com a Constituição Federal e com a
sua consciência, trancando a pauta e impedindo a vo
tação de uma proposta que viola o direito adquirido de
pensionistas.

Ao mesmo tempo, apelamos ao Bispo Rodri
flues, aos pastores da Igreja Universal, ao Deputado
Chico Alencar, aos cristãos desta Casa, pois hoje
está sendo votada a redução das pensões.

Deputado Bispo Rodrigues, a Bíblia diz: "Ai da
queles que mexem com as viúvas e os órfãos".

Quero ver o que essas pessoas vão ensinar nas
igrejas e nos templos se optarem nesta noite por re
duzir a pensão das viúvas.

Acredito, Deputado Bispo Rodrigues, que sua
mão não vai enforcar as pensionistas e as viúvas.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
°Deputado João Fontes é um gozador!

Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
corrido o tempo de realização da sessão extraordiná
ria, 4 horas mais 1 hora de prorrogação, a Presidência
vai encerrar está sessão e convocar outra para as
18h05min.

Houve acordo. Vão ser votados apenas 3 desta
ques. Na próxima sessão, vai ser seguida a lista de
inscritos, que vou ler para que não pairem dúvidas:
Deputados B. Sá, Josué Bengtson, Vignatti, Antonio
Carlos Mendes Thame, Augusto Nardes, Robson
Tuma, Machado, Carlos Abicalil, Alberto Fraga, Edu
ardo Valverde, Luiz Sérgio, Gervásio Silva, Valdenor
Guedes e Leonardo Monteiro.

Esta Presidência vai consultar o Plenário. Se
houver um só Parlamentar que discorde, a Presidên
cia vai mandar apagar o painel e, em seguida, rea
bri-lo, já que houve acordo em torno dos destaques.
(Pausa.)

Como o Deputado Arnaldo Faria de Sá discor
da, determino que se apague o painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS.:

MARCELO CASTRO e outros PEC n° 132/2003 
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias para estabelecer mandato de
seis anos para os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Verea
dores eleitos em 2004.

LUCIANO LEITOA PL n° 1679/2003 - Faculta a im
plantação de postos de Varas da Infância e Juventu
de em aeroportos internacionais, acrescentando dis
positivo à Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

MARCUS VICENTE PL n° 1680/2003 - Altera a Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre a
transferência de propriedade de veículo, e dá outras
providências.

ZONTA - INC n° 797/2003 Sugere à Ministra de Mi
nas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elé
trica - Anael, a suspensão dos reajustes concedidos
à CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina.

COLOMBO INC n° 798/2003 - Sugere o envio de
expediente ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, aos Excelentíssimos Senhores Ministros



IARA BERNARDI PL n° 1691/2003 - Dispõe sobre o
uso de animais para fins científicos e didáticos e es
tabelece a escusa de consciência à experimentação
animal.

BONIFÁCIO DE ANDRADA PL n° 1689/2003 - Re
gulaménta a cessão de bens imóveis da antiga
Rede •Ferroviária Federal para as Administrações
Municipais.

BONIFÁCIO DE ANDRADA REQ n° 1058/2003 
Altera redação do art. 37, e dos §§ 5° e 8° do art. 96
da Lei 9504, de 30 de dezembro de 1997

BONIFÁCIO DE ANDRADA REQ n° 1059/2003 
Suspende andamento. de processos eleitorais cujos
autores revelam desistência.

JÚNIOR BETÃO PL n° 1690/2003 - Dispõe sobre a
redução da emissão de poluentes por ciclomotores,
motociclos e veículos similares.

NELSON MARQUEZELLI INC nO 802/2003 - Suge
re ao Ministro da Defesa a realização das ações ne
cessárias para a promoção de Taifeiros da Aeronáu
tica, que se encontram na inatividade.

WAGNER LAGO RIC n° 694/2003 - Solicita informa
ções ao Senhor Ministro da Fazenda sobre a situa
ção financeira do Banco do Estado do Maranhão e
seu processo de desestatizâção.

WLADIMIR COSTA PL n° 1686/2003 - Dispõe sobre
a locação de espaços de programação das emisso
ras de radiodifusão de sons e de sons e imagens, e
sobre a exclusão das responsabilidades civil, penal
e trabalhista dos.proprietários e •. diretores das emis
soras de radiodi.fusão em caso de locação de horári
os de programação.

CORAUCI SOBRINHO PL n01687/2003 Altera a re
dação do art. 763 do Código Civil - Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002.

BONIFÁCIO DE ANDRADA PL nO 1688/2003 - Dis
põe sobre bagagéns oficiais e outras em empresas
aéreas.

DAVI ALCOLUMBRE INC n° 801/2003 - Sugere ao
Ministro da Saúde a inclusão dos procedimentos
para cirurgia de redução de estômago (obesidade
mórbida) pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

TAKAYAMA RCP n° 30/2003 - Requer a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalida
de de apurar as irregularidades cometidas na atua
ção das Seguradoras de Veículos Automotores.

MANATO REQ n° 1056/2003 - Requer a convoca
ção de sessão solene da Câmara dos Deputados
para o dia 10 de setembro de 2003, às 10 horas, a
fim de homenagear os 18 anos do projeto "Criança
Esperança".

JAIME MARTINS PEC n° 133/2003 - Altera os arti
gos 45 e 29 da Constituição Federal, para instituir o
sistema eleitoral majoritário para cargos legislativos.

COLOMBO PL n° 1681/2003 - Altera o artigo 2° e
11 ° da Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000, sobre o
uso de Unidades de Conservação.

COLOMBO INC n° 799/2003 - Sugere ao Ministro
da Fazenda a criação de programa, no âmbito da
Caixa Econômica Federal, destinado ao financia
mento para aquisição de equipamentos de informáti
ca pelos professores da rede pública de ensino.

LUIZ COUTO REQ nO 1055/2003 - Requer registro
de editorial do Jornal Folha de São Paulo, datado de
13 de agosto de 2003, intitulado "A tortura continua".

PEHPÉTUA ALMEIDA INC n° 800/2003 - Sugere ao
Ministro da Integração Nacional a criação de um pe
lotão especial de fronteira a ser instalado no municí
pio de Marechal Thaumaturgo.

ROBÉRIO NUNES PL n° 1682/2003 - Autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade
Federal do Oeste Baiano, e dá outras providências.

FERNANDO GABEIRA PL n° 1683/2003 - Dispõe
sobre a criação do Monumento Natural do Arquipé
lago das Ilhas Cagarras.

DAVI ALCOLUMBRE PL n° 1684/2003 - Dispõe so
bre à obrigatoriedade do atendimento integral para
prevenir e tratar a obesidade no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.
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do Planejamento, da Economia e das Relações LAURA CARNEIRO PL n° 1685/2003 - Dispõe so-
Exteriores, indicando a transformação do bre o reconhecimento da profissão de Guarda-vidas.

FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de ALBERTO FRAGA RIC n° 693/2003 - Solicita infor-
la Cuenca dei Plata) como possível banco do Mer- mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre a implanta-
cosul, em gestão diplomática junto aos países mem- ção do Cartão NacioMI de Saúde.
bros.

ROBERTO PESSOA REQ n° 1057/2003 - Requer a
convocação de Sessão Solene da Câmara dos De
putados para o dia 21.08.2003 a fim de homenagear
a Codevasf.



PARÁ

ACRE

RORAIMA

TOCANTINS

AMAZONAS

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB
Total de Amapá: 1

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 3

João Correia PMDB
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 2

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Total de Roraima: 4

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 9

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 3

COLOMBO PL n° 1693/2003 - Altera o art. 19 da
Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, assegurando
a distribuição de coletes à prova de balas aos vigi
lantes bancários.

WALTER PINHEIRO PL _n° 1694/2003 - Altera o
art. 10 da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra
balhador - FAT, e dá outras providências.

WALTER PINHEIRO PL n° 1695/2003 - Cria o Siste
ma de Radiodifusão Pública, regulamenta o Serviço
de Radiodifusão Pública, e dá outras providências.

LUIS CARLOS HEINZE INC n° 804/2003 - Sugere
ao Ministro do Desenvolvimento Agrário a desocu
pação das margens das rodovias federais ocupadas
por integrantes do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra- MST

LUIS CARLOS HEINZE INC n° 805/2003 - Sugere ao
Ministro da Justiça a desocupação das margens das
rodovias federais ocupadas por integrantes do Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST

LUIS CARLOS HEINZE INC n° 806/2003 - Sugere
ao Ministro dos Transportes a desocupação das
margens das rodovias federais ocupadas por inte
grantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra - MST.

LUIZ CARLOS HAULV PLP n° 84/2003 - Dispõe so
bre o regime de previdência complementar do servi
dor público e dá outras providências.
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MARCELO ORTIZ REQ n° 1060/2003 - Requer COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Sessão Solene em Homenagem aos altletas que
participaram dos jogos Pan Americanos de 2003

ROBSON TUMA PL nO 1692/2003 - Dispõe sobre o
uso de correio eletrônico pelos órgãos e repartições
da Administração Pública Federal.

EDUARDO CAMPOS REQ n° 1061/2003 - Requer
a constituição de Comissão Especial para dar pare
cer 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 instru
mentos de ação.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 3
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MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 2

CEARÁ
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Bosco Costa PSDB
Jackson Barreto PTB
Total de Sergipe: 2
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SERGIPE

BAHIA

Aníbal Gomes PMDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Total de Ceará: 3

PIAuí

Átila Lira PSDB
Ciro Nogueira PFL
Marcelo Castro PMDB
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Lavoisier Maia PSB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota .PSB
Maurício Rands PT
Raul Jungmann PMDB
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonê PFL
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 4

Aroldo Cedraz PFL
Coriolano Sales PFL
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Araújo PFL
Josias Gomes PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Reginaldo Germano PFL
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Carlos Willian PSB
Dr. Francisco Gonçalves PTB

Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Ibrahim Abi-Ackel PP
João Magalhães PTB
Leonardo Mattos PV
Sérgio Miranda PCdoB
Total de Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Carlos Santana PT
Dr. Heleno PP
Elaine Costa PTB
Miriam Reid PSB
Paulo Baltazar PSB
RobertoJefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Total de Rio de Janeiro: 8
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Bispo Wanderval PLPUPSL
Celso Russomanno PP
Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Gilberto Nascimento PSB
Ivan Valente PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicente Cascione PTB
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 24

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
,José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Ronaldo Caiado PFL
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Chico da Princesa PLPUPSL
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Oliveira Filho PLPUPSL
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PP
Luci Choinacki PT
Paulo Afonso PMDB
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Nelson Proença PPS
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Pedro Novais PMDB
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Pastor Pedro Ribeiro PTB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerarclo PMDB
Total de Ceará: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Sandra Rosado PMDB
Total de nio Grande do Norte: 2
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PERNAMBUCO

José Chaves PTB
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

João Caldas PLPL/PSL
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

José Carlos Aleluia PFL
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Edmar Moreira PLPUPSL
Herculano Anghinetti PP
José Santana de Vasconcellos PLPL/PSL
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Juíza Denise Frossard PSDB
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
João Herrmann Neto PPS
Marcos Abramo PFL
Total de São Paulo: 3

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB
Dr. Rosinha PT
Max Rosenmann PMDB
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Total de Rio Grande do Sul: 1
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, antes convocando outra, Extraor
dinária, para hoje, quarta-feira, dia 13, às 18h05min,
com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação de Votação

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação de votação, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n.° 40-A, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e
149 da Constituição Federal, o art. 8° da Emenda
Constitucional nO 20, de 15 de dezembro de 1998, e
dá outras previdências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela admis
sibilidade, com emendas, contra os votos dos De
putados José Roberto Arruda, Vilmar Rocha, Ibra
him Abi-Ackel, Wilson Santos, André de Paula, Edu
ardo Paes, Rodrige Maia, Juíza Denise Frossard,
Ney Lopes, Alceu Collares, Mendes Ribeiro Filho,
José Ivo Sarteri e IIdeu Araujo. (Relator: Deputado
Maurício Rands); e da Comissão Especial pela ad
missibilidade das emendas apresentadas e, no mé
rito, pela aprovação desta; pela aprovação parcial
da de n° 507, de 2002, apensada, e elas emendas
nOs 02,03,04,05,09, 10, 11,13, 14,22,23,27,31,
35,36,39,45,46,47,50,62,54,59,60,61,63,68,
69,74,75,78,79,81,82,83,88,98,99,102,103,
114,116, 119,124, 132, 135, 136, 137, 144, 146,
149, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 166, 167, 169,
171,174,181,182,194,197,201,205,209,210,
213,214,217,219,220,221,231,255,263,265,
266,272,274,275,276,277,279,282,285,289,
291,293,304,308,312,323,335,352,354,362,
365, 371, 375, 38(3, 384, 385, 398, 399, 406, 414,
417,420,422,426,427,430,434,435,439,442,
448, 450, 452, 454, 456 e 457, com substitutivo, e
pela rejeição das Propostas de Emenda à Constitui
ção nOs. 37 e 179-A, de 1999, 198 e 288, de 2000,
323, de 2001 e 550, de 2002, apensadas, e das
emendas nOs 01, 06,07,08,12,15,16,17,18,19,
20,21,24,25,26,28,29,30,32,33,34,37,38,40,
41,42,43,44,48,49,51,5(3,55,56,57,58,62,64,
65,66,67,70,71,72,73,76,77,80,84,85,86,87,
89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,101,104,
105,106,107,108,109,110,111,112,113,115,
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117,118,120,121,122,123,125,126,127,128, 342,343,344,345,346,347,348,349,351,353,
129,130,131,133,134,138,139,140,141,142, 355,356,357,358,359,360,361,363,364,366,
143,145,147,148,150,151,155,157,158,161, 367,368,369,370,372,373,374,376,377,378,
162,163,164,165,168,170,172,173,175,176, 379,380,381,382,387,388,389,390,391,392,
177,178,179,180,183,184,185,186,187,188, 393,394,395,396,397,400,401,402,403,404,
189,190,191,192,193,195,196,198,199,200, 405,407,408,409,410,411,412,413,415,416,
202,203,204,206,207,208,211,212,215,216, 418,419,423,424,429,431,432,433,436,437,
218,222,223,224,225,226,227,228,229,230, 438,440,441,443,444,445,446,447,449,451,
232,233,234,235,236, 237, 238, 239,240, 241, 453,455 contra os votos dos Deputados Gervásio
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, Silva, Veda Crusius, Alceu Collares, Murilo Zauith,
252,253,254,256,257,258,259,260,261, 262, Pauderney Avelino, Onyx Lorenzoni, José Roberto
264,267,268,269,270,271,273,278,280,281, Arruda, Enéas Carneiro e João Campos (Relator:

283 284 286 287 288 29·0 292 94 Deputado José Pimentel).'.' , , , , ,2, 295, 296,
297,298,299,300,301,302,303,305,306, 307, TendoapensadasasPECsnos37/99,179-A/99,
309,310,311,313,314,315,316,317,318,319, 198/00,288/00,323/01,507/02,550/02.

320,321,322, 324,325,326, 327,328,329,330, (Encerra-se a sessão às 18 horas e 2
331,332,333,334,336,337,338,339,340,341, minutos.)

Ata da 141 a Sessão Extraordinária
Noturna, em 13 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha
Presidente; Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

ÀS 18 HORAS E 33 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

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 8

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
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Wladimir Costa PMOB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSOB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 17

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Casara PSOB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMOB
Miguel De Souza PLPUPSL
Total de Rondonia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMOB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT

Total de Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB

Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Oimas PSOB

Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Or. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMOB
JOÃO CASTELO PSDB
Luciano Leitoa POT
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PLPUPSL
Pedro Fernandes PTB

Pedro Novais PMOB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSOB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago POT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 18

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMOB
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSOB
Arnon Bezerra PSOB
13ismarck Maia PSOB
Eunício Oliveira PMOB
Gonzaga Mota PSOB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSOB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Mauro Benevides PMOB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSOB
B.Sá PPS
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Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 6

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
,.otal de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
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
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Haul Jungmann PMDB
Henildo Calheiros PCdoB

Hicardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS
Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFl
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL

Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCDOB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFl
Josias Gomes PT
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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 lrujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Robario Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
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
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
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 Porteia 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
Sitas 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 POT
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
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
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Deley PV
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 44

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 PLPLlPSL
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PSB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
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
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
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Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman •PSOB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 69

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSOB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 7

OISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
José Rajão PSOB
José Roberto ArrudA PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTS
Wasnyde Roure PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB
Carlos Alberto Leréia PS08
Enio Tatico PTS
João Campos PSOB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMOB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMOB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMOB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT

Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Siffi PT
Antonio Cruz PTS
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PM08
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Affonso Camargo PSOB
Alex Canziani PTB
André Zacharow POT

Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Oilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Gustavo Fruet PMOB
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PT8
José Borba PMOB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSOB
Max Rosenmann PMOB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMOB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 29
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SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB

Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB

Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosáriopt
Mendes Ribeiro Filho PMDS
Milton Cardias PTS
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT

Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 30

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 498 Senhroes 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. JOSÉ PIMENTEL, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

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
N° 40-B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n.o 40-A, de
2003, que modifica os arts. 37, 40,42, 48,96, 142 e
149 da Constituição Federal, o art. 8° da Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e
dá outras providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela admissi
bilidade, com emendas, contra os votos dos Deputa
dos José Roberto Arruda, Vilmar Rocha, Ibrahim
Abi-Ackel, Wilson Santos, André de Paula, Eduardo
Paes, Rodrigo Maia, Juíza Denise Frossard, Ney Lo
pes, Alceu Collares, Mendes Ribeiro Filho, José Ivo
Sartori e IIdeu Araújo. (Relator: Sr. Maurício Rands); e
da Comissão Especial pela admissibilidade das
emendas apresentadas e, no mérito, pela aprovação
desta; pela aprovação parcial da de nO 507, de 2002,
apensada, e das emendas nOs 02, 03, 04, 05, 09, 10,
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11,13,14,22,23,27,31,35,36,39,45,46,47,50,
52,54,59,60,61,63,68,69,74,75,78,79,81,82,
83,88,98,99,102,103,114,116,119,124,132,135,
136,137,144,146,149,152,153,154,156,159,160,
166,167,169,171,174,181,182,194,197,201,205,
209,210,213,214,217,219,220,221,231,255,263,
265,266,272,274,275,276,277,279,282,285,289,
291,293,304,308,312,323,335,352,354,362,365,
371,375,383,384,385,398,399,406,414,417,420,
422,426,427,430,434,435.,439,442,448,450,452,
454, 456 e 457, com substitutivo, e pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nOs. 37 e 1. 79-A,
de 1999,198 e 288, de 2000, 323, de 2001 e 550, de
2002, apensadas, e das emendas nOs 01, 06, 07, 08,
12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,
32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,48,49,51,53,
55, 56, 57,58, 62, 64, 65, 66, 67, 70,71, 72, 73, 76,
77,80,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,100,101, 104, 105, 106,107,108,109,110,111,
112,113,115,117,118,120,121,122,123,125,126,
127,128,129,130,131,133,134,138,139,140,141,
142,143, 145, 147, 148,150,151,155,157, 158, 161,
162,163,164,165,168,170,172,173,175,176,177,
178,179,180,183,184,185,186,187,188,189,190,
191.,192,193,195,196,198,199,200,202,203,204,
206,207,208,211,212,215,216,218,222,223,224,
225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,
237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248,249,250,251,252,253,254,256,257,258,259,
260,261, 2f)2, 264,267, 268, 269, 270, 271,273,278,
280,281,283,284,286,287,288,290,292,294,295,
296,297,2~8,299,300,301,3p2,303,305,306,307,

309,310,311,313,314,315,316,317,318,319,320,
321,322,324,325,326,327,328,329,330,331,332,
333,334,336,337,338,339,340,341,342,343,344,
345,346,347,348,349,3.51,353,355,356,357,358,
359,360,361,363,364,366,367,368,369,370,372,
373,374,376,377,378,379,380,381,382,387,388,
389,390,391,392,393,394,395,396,397,400,401,
402,403,404,405,407,408,409,410,411,412,413,
415,416,418,419,423,424,429,431,432,433,436,
437,438,440,441,443,444,445,446,447,449,451,
453, 45$ coqtra osv~tos dos Deputados Gervásio Sil
va, Veda Crusius, Alceu Collares, MurUo Zauith, Pau
derney Avelino, Onyx Lorenzoni,José Roberto Arru
da, Enéas Carneiro e João Campos (Relator: Sr. José
Pimentel).

Tertdo apensadas as PECs nOs 37/99, 179-A/99,
198/00,288/00,323/01,507/02,550/02.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Solicito às Sras. e aos Srs. Deputados que marquem
suas presenças.

Quero informar à Casa do acordo promovido en
tre os Srs. Líderes de todos os partidos na sala de re
uniões da Presidência da Câmara dos Deputados.

Vamos proceder a 3 votações nesta noite. Uma
é a votação do destaque para votação em separado
de autoria dó PFL, que trata das pensões. Esse des
taque tem uma atenuante apresentada pelo Relator:
as pensões acima de 2.400 reais perceberão 70% da
diferença, e no texto original é 50%. É um destaque
para votação em separado que foi atenuado pela re
dação do Relator, aumentando.para 70%.

A segLinda votação é de 2 destaques para vota
ção em separado apresentados pelo PTB que inci
dem sobre o mesmo artigo e suprimem duas expres
sões. A primeira é "de qualquer natureza" e a segunda
é "percebidos cumUlativamente ou não".

Votaremos uma emenda aglutinativa voltando
essas duas expressões ao texto original. Os autores
da emenda aglutinativa precisariam de 308 votos
para garantir o quorum constitucional dessa medida.
O Plenário aprovando, estariam prejudicados os 2
destaques para votação em separado do PTB.

O terceiro ponto do acordo séria a votação de
uma terceira emenda agllJtinativa .que representa
uma composição de 3 outras emendas que tratam
dos seguintes temàS: primeiro, o teto do servidor da
União, cuja isenção seria de 1,400 reais; segundo, o
tempo no cargo e o tempo na carreira, sugestão do
PSDB quejá estáforrné:\tada pelo Relator e disponível
para todos os Srs. Líd!3res e Sras.e Srs. Deputados;
terceiro, uma nova redação para o artigo que trata das
pensões, sugerida pelo PFL, melhorando a redação do
parecer apresentado pelo Deputado José Pimentel.

Na hora oportuna, vou fazer a leitura dos termos
que estão sendo elaboradospel() Deputado José Pi
mentel, com a colaboração de vários outros Srs. De
putados.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Dei
xa-me só terminar, Deputado Roberto Jefferson. Que
ro informar o conjunto doacordo para ver se prospera
ou não.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
só um esclarecimento. V.Exa. falou muito rapidamente
sobre a questãodo cargo e dacarreira, da emenda do
PSDB, e não consegui compreender.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fa
lei também em seguida, Deputado, que leria na hora
oportuna a redação que iria ficar.
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Portanto, teremos estas 3 votações: 1 destaque
para votação em separado e 2 emendas aglutinativas.

A base do acordo é que convocaríamos uma
sessão extraordinária para quarta-feira que vem, dia
20, às 20h, para votação em segundo turno da refor
ma da Previdência, e as Lideranças e os partidos não
apresentariam nenhum destaque. Portanto, não tería
mos destaque de bancada para a votação na quar
ta-feira em segundo turno.

Outra novidade que seria inserida pelo Relator é
a mudança na aposentadoria compulsória, que iria de
70 para 75 anos a partir de 1° de janeiro de 2012.

Essa é uma sugestão do PFL e de outros Srs. De
putados que está sendo incorporada pelo Sr. Relator.

Portanto, esse é o acordo apresentado na reu
nião de Líderes. Espero obter a concordância não só
dos Srs. Líderes, como do Plenário desta Casa.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
relação à primeira e à terceira emendas aglutinativas,
o PTB está de acordo. Não assinei a segunda emen
da aglutinativa porque não há condições de fazer
acordo na bancada em relação a esses 2 destaques.

Portanto, na primeira emenda aglutinativa, houve
acordo do PTB e assinei a emenda. Na terceira emen
da aglutinativa, houve acordo da minha bancada e as
sinei a emenda. Na segunda, no que toca aos 2 DVSs
apresentados pelo PTB, não tive condições de fazer
acordo e não assinei a Emenda Aglutinativa na 2.

O PTB concorda com a Emenda na 1 e com a
Emenda na 3 e vai manter seus DVSs.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Quais
são as 2 emendas, Deputado Roberto Jefferson? O pri
meiro é um destaque para votação em separado.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Do PFL. Fize
mos um acordo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fi
zemos um acordo. Vai a voto.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sim.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - E na

segunda emenda aglutinativa?
O SR. ROBERTO JEFFERSON - O PTB não

fez acordo. Inclusive, não assinei.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - E

nos 2 destaques apresentados pelo PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Não houve
acordo. Não tenho como fazer isso na minha banca
da. Na terceira emenda há acordo na bancada do
PTR

O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR.NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
saber qual é o motivo para o PTB estar apresentando
esses 2 destaques. O que significa retirar estas 2 ex
pressões: "ou de qualquer natureza" e "percebidos
cumulativamente ou não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Nilton Baiano, neste momento, estamos ten
tando dar forma ao acordo. Depois, entraremos no
mérito, e VExa. e outros Deputados vão saber da ra
zão desses destaques apresentados.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em vir
tude da declaraçãodo Líder Roberto Jefferson, deve
ríamos manter o acordo. Caso contrário, vamos fazer
3 votações em vez de 4.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Eduardo Campos, o encaminhamento da
Mesa é no sentido de, não havendo acordo, votarmos
com base no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está em votação o requerimento de preferência do
Deputado Rodrigo Maia:

Senhor Presidente, requeremos a V Exa., na
forma do art. 160 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a preferência para que o DVS na 9 
do PFL ~ seja votado em 1° lugar.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, 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, en
tendo que V.Exa. foi surpreendido por essa decisão,
mas ainda não há número no painel para se votar
qualquer requerimento.

~---- - ----- --- --------- ---------------.------ ----------------_. ----- -- --- --- ----
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ACRE

TOCANTINS

Henrique Afonso PT
João Correia PMOB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 8

Darci Coelho PFL
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMOB
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Or. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMOB
João Castelo PSOB
Luciano Leitoa POT
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes RTB
Sebastião Madeira PSOB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Bismarck Maia PSOS
Eunício Oliveira PMOB
Gonzaga Mota PSOB
José Linhares PP
José Pimentel PT
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Mauro Benevides PMOB

(João Paulo Cunha) - Marinha Raupp PMOB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondonia: 4

PARÁ

RONDÔNIA

AMAZONAS

RORAIMA

Almir Sá PLPUPSL
Or. Rodolfo Pereira POT
Suely Campos PP
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre POT
Hélio Esteves PT
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 4

Anivaldo Vale PSOB
Jader Barbalho PMOB
José Priante PMOB
Nilson Pinto PSOB
Vic Pires Franco PFL
WladimirCosta PMOB
Zenaldo Coutinho PSOB
Total de Pará: 7

o SR. PRESIDENTE
V.Exa. tem razão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Suspenderei a sessão por 5 minutos. Antes, porém,
solicito às Sras. e aos Srs. Deputados que registrem
suas presenças para se iniciar o processo de votação.

Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Pau~o Cunha) - Pre

sentes os seguintes Srs. Deputados:

Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Totál de Amazonas: 7

Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB



gl8412 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Total de Ceará: 11

PIAuí

Átila Lira PSDB
B.Sá PPS
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDS
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTS
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Renildo Calheiros PCdoB
Hicardo Fiuza PP
Hoberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Colbert Martins PPS
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
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
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 26

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPLlPSL
César Medeiros PT
Gilmar Machado PT
Isaías Silvestre PSB
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
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José Militão PTB
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Patrus Ananias PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz. PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Toíalde Minas Gerais: 24

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PLPUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Chico Alencar PT
Deley PV
Edson Ezequiel PSB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB

Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Renato Cozzolino PSC
RobertoJefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Arlindo Chinaglia PT
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dr. Hélio PDT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PSB
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
Jovino Cândido PV
Luciano Zica PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Vadão Gomes PP
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo: 34
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
João Grandão PT
Murilo lauith PFL
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
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
Takayama PSB
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Vignatti PT
lonta PP
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Augusto Nardes PP
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Turra PP
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 15

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
painel eletrônico registra o comparecimento de 288
Senhores Deputados.

Há quorum para deliberar.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, percebi que
VExa. foi surpreendido pelo manifesto do Líderdo PTS.
Houve várias conquistas nesse grande acordo, inclusive
no caso dos pensionistaso desconto sobre o excedente
de 2.400 reais foi reduzido de 50% para 30%.

Sr. President~, faço apelo a V.Exa., ao nobre lí
der do PTS,Deputado Roberto Jefferson, e a outros
Líderes no sentido de que mantenham o acordo, fruto
denegociação de várias horas e que atende a vários
pleitosda população, Inclusive ao dos pensionistas.
Não haverá esse grande avanço na reforma se não
mantivermos o acordo.

Sr. Presidente, faço este apelo a V.Exa. para que
dê oportunidade aos Srs. Líderes de se reunirem no
vam~nt~,afimde mantermos esse acordo extrema
mente importante para a Casa e principalmente para
o País.

Muito obrigado.
p SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deplltados9ueforem favoráveis permaneçam
como Se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço ~ palavra pela ordem.
O SR. pRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O~B. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-SA. Pela

ordern. S~mrevlsão do orador.) - Sr. Presidente, se o
acordo .for mantido, os requerimentos de inversão de
pauta doPFLpqdem ser retirados.

?~R: ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço €\ p~lavr~ pela.ordem.

O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem
V Exa.a~al$,v~.

O~R.ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem.$el"l'lrevisãodo orador.) -Sr. Presidente, o acor
do feit()~og~binete da Presidência dignifica esta
Casa,qur r~tomaacapacidade de definir o que pre
tende com a reforma da Previdência. Foi uma decisão
de todos os Líderes.

Hápe9Uen~ divergência em relação ao PTS,
que9~ia,?Orn$eudestaque, talvez não para privilegi
ar ouJD7~~fici~rParlamentares, algo que pode signifi
car definItivamente o fim da fixação de teto neste
País.

Isso vai contra tudo o que aqui se discutiu desde
o começo, algo moralizante para o País. Poderia ha
ver divergências quanto aos inativos e às pensões,
mas não quanto à necessidade de haver um teto de
remuneração neste País.

Se essa medida for aprovada, tudo irá por água
abaixo - e não creio que esta Casa aceite isso. Não
se pode impedir a continuidade do acordo apenas por
esse capricho do PTS. O acordo á fundamental.

O PPS defende a continuidade do acordo. Vote
mos o destaque do PTS e o derrotemos. (Palmas.)

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordern.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, pre
ciso esclarecer algo. O PTSnão tem capricho algum;
suas posições são leais. No PTa não há acordo de
coxias epá-de-escada, rl"las de peito aberto. Portanto,
não á caprichosa nossaposição. Repilo a posição um
pouco indelicada do Líder do PPS.

Sr. Presidente,Jádisse na reunião de Líderes e
repito: o PTS não faz questão do destaqueda cumula
tividade. Esse, sim, extrapolará o teto. Quando vier ao
plenário, o PTS retirará o destaque; caso não possa
fazê-lo, encaminharão voto contrário, o que atenderá
à vestaJidade da preocupação do Líder do PPS.

Quanto às verl)as de qualquer natureza, que
vão jungir todos nós a uma situação humilhante, o
PTS manterá o destaque. Só nessa condição, Sr. Pre
sidente. (Palmas.)

Quanto à curnulatividade, quando VExa. colo
car o destaque em votação, eu mesmo encaminharei
o voto contrário, .salvando toda a vestalidade dos ves
tais da Casa, todaapreocupação. Mas no que toca a
qualquer natureza - .eu disse desde o início que o
PTa não tem como votar isso - , não acompanhare
mos. Não háacordo especificamente - falei inclusive
com VExa. hàpouco- , mas não há como abrir a
emenda aglutinativa. Se houvesse, não haveria pro
blema, assinaríamos. uma para recolocar no texto a
expressão da cumulatividade, nãocllmul.ativos.

A outra varnos discutir para que a Casa delibere,
não sendo mero acordo de Líderes, contra a Vontade
do Plenário. (Pa.lmas.)

O SR. NELSoN PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palayra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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o SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou ex
pressar a opinião da bancada do Partido dos Trabalha
dores, mas, primeiro, parabenizo o Deputado Roberto
Jefferson pela posição da bancada do PTB de acom
panhar o acordo no que diz respeito à cumulatividade.

Estamos realizando reforma para moralizar o
serviço público, para acabar com supersalários no
Brasil. Teto e subteto são medidas moralizadoras. T0

dos os Deputados devem votar contra essa emenda.
Parabenizo o Deputado e a bancada do PTB pela de
cisão de acompanhar a orientação do Governo e do
acordo geral.

Em relação à verba de qualquer natureza, esta
mos há uma semana ou mais debatendo o assunto.
Na condição de Presidente da Casa, V.Exa. já fez di
versas consultas a juristas. Estamos absolutamente
seguros de que a medida é correta.

O que se pretende com o texto da emenda cons
titucional? Moralizar, impedir - não é o caso da Câ
mara dos Deputados - que se utilize essa janela
aberta para fazer salário indireto. Estamos estabele
cendo um subteto. Temos de fechar todas as portas
do salário indireto, o que não é o caso das verbas in
denizatórias que todos temos.

Entendo a posição do Líder Roberto Jefferson,
que é a mesma da bancada do PTB, mas defende
mos a manutenção do texto. Há alguns meses esta
mos discutindo esse assunto. Consultamos juristas e
todos afirmam que a manutenção deste texto é corre
ta, para fechar janelas parasalários indiretos no futu
ro e a possibilidade de se burlar o subteto e o teto es
tabelecidos.

Portanto, a bancada do PT votará contrariamen
te a essa emenda do PTB, porque consideramos que,
embora possamos dialogar com o Líder Roberto Jef
ferson' estamos absolutamente tranqüilos de que a
preocupação da bancada do PTB é desnecessária.
Não queremos deixar nenhuma janela aberta para
que, no futuro, salários indiretos possam burlar medi
da correta que o Congresso Nacional está adotando.

A bancada do PT votará "não", Sr. Presidente.
(Palmas,)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
~~ companheiros para encaminhar contra e 2 a favor.

O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
\l.Exa. a palavra.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para colabo-
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rar com os que vão encaminhar a favor e contra as vi
úvas, cito a Bíblia, Mateus, 7:14:

t~i daqueles que retiram dos órfãos e das viúvas
o seu sustento".

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é um absurdo esse tipo de conotação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa Requerimento de Destaque para vota
ção em separado n° 2, da bancada do PTB, no se
guinte teor.

"Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos do § 2° do art. 161 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão
"percebidos cumulativamente ou não", cons
tante do inciso XI do art. 37, objeto do art. 1°
da Emenda Aglutinativa Global, em substitu
ição ao Substitutivo da Comissão Especial à
Proposta de Emenda à Constituição n°
40-A, de 2003, no sentido de suprimi-Ias.

Sala das sessões, 5 de agosto de 2003. - Nelson
Marquezelli, Vice-Líder do PTB."

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre De
putado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a ma
téria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na verdade, toda essa discussão que está
sendo travada agora poderia ter sido evitada, porque,
quando da votação em primeiro turno, avisei que es
sas expressões poderiam trazer graves prejuízos
para o exercício da atividade parlamentar.

Naquela altura, inclusive, o Sr. Presidente se pre
ocupou em tentardizer que não era bem o que eu esta
va falando, mas agora ficou bastante claro que é. E o
acordo que teria sido celebrado, e que agora foi rompi
do, na verdade, merecia ser rompido, sim, porque de
termina que nenhum destaque supressivo, nenhum
DVS, poderá ser apresentado no segundo turno.

Além disso, a emenda aglutinativa que poderia
discutir o subteto único também não está sendo apre
sentada.

As propostas oferecidas são em relação à
emenda aglutinativa, que vai referir-se ao tempo de
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cargo e de carreira, ao limite das pensões e ao per
centual mínimo a ser estabelecido para redução das
pensões. As questões da cumulatividade e das ver
bas a qualquer natureza seriam objeto de emenda
aglutinativa, que, se viesse a ser votada, poderia, no
seu bojo, prejudicar o DVS.

Como não houve acordo, tem de se votar tanto a
questão da cumulatividade quanto a das verbas de
qualquer natureza, porque, quando foi votado o texto
no primeiro turno, ficou um buraco. Essas 2 expres
sões não foram votadas. Os DVSs não podem ser de
clarados prejudicados. Se o Governo conseguir os
308 votos, volta para o texto a emenda da cumulativi
dade. No outro DVS, a seguir, voltam para o texto. as
verbas de qualquer natureza. Se o Governo não con
seguir os 308 votos, essas 2 expressões não voltarão
para0 texto original.

Logicamente, tem razão o Deputado Roberto
Freire quando demonstra que acabará existindo con
tra-senso: no momento em que limitamos pensões, ·li
mitamos aposentadorias, atingimos integralidade, pa
ridade, regra de transição, direito adquirido e vamos
salvar o queé inerente à própria Casa. Na verdade, é
situação esdrúxula~ que poderia ter sido evitada
quando tivemos oportunidade de vir à tribuna, na vo
tação em primeiro turno, alertar para o fato de que
isso iria acontecer.

A tentativa de costurar esse acordo, lamentavel
mente -ressalvo essa condição - , vai impedir, no se
gundoturno, a apresentação de qualquer destaque.

Por isso, cumprimento o Líder do PTB, Deputa
do Roberto Jefferson, quando rompe o acordo, por
que vai permitir que, no segundo turno, tenhamos a
oportunidade de apresentar destaque para votação
em sepa.rado.

Em relação especificamente a esta matéria, re
almente ficopreocupado, porque estamos tratando de
questão pessoal, quando anteriormente estávamos
tratando.do coletivo, do conjunto das pessoas do servi
ço público. Na verdade, regimentalmente, desde então,
alertei que esses DVS não poderiam ser retirados.

Alíás, •há questão de ordem. encaminhada à
Mesa, à época presidida pelo Deputado Michel Temer,
em relação a uma matéria idêntica, essa mesma maté
ria em outra proposta de emenda constitucional. Foi
dada razão a essa questão de ordem, porque não po
deria ter sido retirado o destaque para votação àquela
época, como não se poderá retirar o DVS agora.

Portanto, Sr. Presidente, temos de votar o DVS.
Não nos resta outra alternativa. Vamos lutar para que,
no segundo turno, possamos corrigir distorções.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar favoravelmente, concedo a palavra ao De
putado José Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP.
Sem revisão do orador.) ...:. Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uma das grandes virtudes e conquistas,
ao aprovar o projeto de reforma da Previdência, é a
implementação do teto, o corte de ganhos imorais
que temos no País. Há notícias de que pessoas, acu
mulando indevidamente vantagens, pensões e apo
sentadorias, ganham valores exorbitantes, imorais e
reprováveis.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, o artigo que
vai modificar o disposto no inciso XI do art. 37 prevê
toda uma margem de segurança para que ninguém
neste País receba dos cofres públicos mais do que 17
mil reais a título de remuneração. Se eventualmente
for aprovada a retirada do texto da expressão "cumu
lativamente ou não", estará sendo rompido o teto e ru
irá uma das principais conquistas que teríamos neste
momento. Todos aqueles que lutam pela moralização
dos pagamentos, vencimentos, proventos e pensões
públicas obviamente não aceitarão.

Trata-se de uma questão decisiva para este Par
lamento. Será que podemos compactuar com pesso
as que ganham 30 mil ou 40 mil reais dos cofres públi
cos, somando cargos, vantagens e aposentadorias?
Será que nos pódemo$curvar diante dessa situação,
retirando .do texto. algo que já está previsto pela
Emenda Constitucional 11.0 19, de 1998?

Se assim. procedermos, estaremos fazendo pior
do que a referida emenda fez, estaremos permitindo a
consagração de uma~ituaçãoa~surdae execrada
cotidianamente pela opinião pública brasileira. É,
poís, imperativo que neste rnomento pensemos: é jus
to que se receba cumulativamente dos cofres públi
cos até 30 mil ou40 mil reais? É claro que não, Srs.
Deputados!

Trata-se de uma conquista. Sem sombra de dú
vida, tal atitude implicará cortes na remuneração,
mas a população brasileira aplaudirá. O Parlamento
nãopode,em momento algum, ser conivente com tal
situação.

É por essa razão, Srs. Deputados, que chamo a
atenção para a importância das decisões que serão
tomadas aqui. Não creio que juristas achem que as
verbas indenizatórias estejam incluídas no subsídio a
que se refere o art. 37, inciso XI. O teto vale para a re
muneração. Portanto, eventuais verbas de custeio de
unidades e de passagens aéreas não estão incluídas
nesse valor. Ou será, por exemplo, que as pessoas
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pagam Imposto de Renda sobre o valor percebido por mais ex-Governadores, ex-Prefeitos, juízes, desem-
passagens aéreas ou custeio? É claro que não pa- bargadores, militares, diretores de empresas,pesso-
gam, porque isso não é remuneração, é indenização. as da iniciativa privada, enfim, porque pessoas que ti-

Então, não é possível usar esse argumento para verem rendimento não poderão exercer mandato de
burlar uma regra que é moral, ética e que a sociedade Deputado ou de Senador.
brasileira exige que nós, Parlamentares, afirmemos Por isso, companheiros, o voto é "não" ou obs-
com toda a segurança. E é pela defesa da ética e da trução. Obstruam, porque não podemos permitir
moral na remuneração do serviço público, pela defesa que se coloque barreira entre o povo brasileiro e a
daqueles que ganham salários miseráveis trabalhan- democracia.
do diuturnamente que solicitamos às Sras. e Srs. De- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
putados que mantenhamos o texto original. Não é jus- Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu-
to que alguém receba cumulativamente mais do que tado Alberto Goldman, que falará a favor da matéria.
Ministro do Supremo Tribunal Federal. (Pausa.) \I. Exa. é a favor da manutenção da expres-

Propomos, Srs. Deputados, que os servidores são "percebidos cumulativamente ou nãd'?
públicos recebam o pagamento que a sociedade bra-
sileira espera. A sociedade não nos perdoará se não O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem
aproveitarmos este momento para corrigirmos essa revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
absurda e execrável distorção que a legislação brasi- putados, entendemos que aqueles que apresentaram
leira perpetua. a proposta tem suas razões específicas. Durante to-

Muito obrigado. (Palmas.) dos estes anos, criamos uma série de instrumentos
legais que permitiram que se avançassem sobre vári

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Mar_ostipos de carreiras e se fossem acumulando, nessas
quezelli, para falar contra a matéria. várias carreiras, salários, aposentadorias e pensões.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Sem Ninguém neste País se aposenta com valor acima de
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- 17 mil, que será o teto estabelecido para os Ministros
putados, não estou advogando em causa própria, do Supremo Tribunal Federal; ninguém imagina que
mas esta Casa, de tempos em tempos, vota contra no serviço público é possível se ganhar além disso.
ela própria, e o que é pior, contra a democracia, con- Na iniciativa privada, sim, o trabalhador pode ganhar
tra o País. qualquer salário, a empresa pode pagar à vontade,

Não entendo como o Brasil pode impedir que mas no setor público isso só pode acontecer pela jun-
especialistas de vários segmentos participem da ção de diversas iniqüidades.
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por Em São Paulo, quando elaboramos a legislação
que queremos colocar essa barreira? Para que a que criou a Carteira Parlamentar - fui o responsável
esta Casa não venham grandes nomes defender a pela criação da referida carteira, o Deputado Gouveia
democracia. sabe muito bem disso -, introduzimos um artigo que

Já se tentou 3 vezes - na Constituinte, em 1997 dizia que o Parlamentar que tivesse qualquer outro
e agora. Com as mesmas palavras, foram incluídas mandato não receberia aposentadoria naquele Esta-
no texto duas expressões: "cumulativamente ou não", do. Isso foi mantido.
"ou de qualquer natureza': Sou Deputado Federal há 6 mandatos e nesse

De acordo com o art. 40, § 11, da Constituição período não estou podendo usufruir da cumulativida-
Federal, se for aprovado, nenhum empresário, ne- de, porque, pela legislação em São Paulo, se determi-
nhum aposentado poderá exercer mandato eletivo. nou que não seria possível receber aposentadoria
Terá de escolher entre sua aposentadoria e seu salá- quem estivesse exercendo mandato eletivo. Portanto,
rio como Deputado; entre trabalhar de graça ou abrir nós, que exercemos o mandato de Deputados Esta-
mão de sua aposentadoria. duais em São Paulo, temos direito à Carteira de Pen-

Nossos colegas da Constituinte as retiraram. são, mas não recebemos porque temos mandato ele-
Em 1997, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, aqui pre- tivo nesta Casa. Por quê? Porque aposentadoria não
sente, e o ex-Deputado Adylson Motta conseguiram é instrumento de enriquecimento. Aposentadoria é
retirá-Ias. Agora trazem novamente o mesmo texto, instrumento de garantia a qualquer trabalhador brasi-
com as mesmas palavras e no mesmo sentido; ou leiro de ter, num certo momento da vida, por razões fí-
seja, nem esta Casa nem o Senado Federal terão sicas ou mentais, uma retribuição por seu trabalho, de

--- ..--_ .....--_.._ ..•__.._-_..._.__.....- . __...---_ .._-....._- -



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38419

O Deputado José Thomaz Nonô é aposentado,
percebe do cofre público, tem interesse direto nesta
matéria. Como tal, no estrito cumprimento do Regi
mento Interno, faz comunicação à Mesa e pede que
seu voto seja considerado em branco.

"Art. 180 ..
§ 6° - Tratando-se de causa própria ou

de assunto em que tenha interesse individu
ai, deverá o Deputado dar-se por impedido e
fazer comunicação nesse sentido à Mesa,
sendo seu voto considerado em branco,
para efeito de quorum".

acordo com sua vida pregressa, para que possa ter O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
garantia de sobrevivência. PTB.

Aposentadoria não foi feita para enriquecimento A·SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Exatamente
de ninguém, muito menos a aposentadoria pública. o que eu falei, Sr. Presidente.
No setor privado, a pessoa pode fazer uma contribui- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu
ção aum Fundo de Pensão e ter a aposentadoria <:tue entendi PDT.
quiser; no setor público, não. Mas a sociedadE! deve A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Entende-
garantir à pessoa as condições de sobrevivência, mos que não é admissível que haja, dentro do serviço
para ter basicamente OqUfTtinha no passado. Deyem, público, qualquer remuneração que ultrapasse o teto
portanto, o Estado e a legislação dar essa garantia à dos 17 mil reais. A aprovação desse destaque seria a
pessoa. completa desmoralização, no nosso entendimento,

As aposentadorias cujas somas estão. acima do Poder Legislativo.
desse teto foram conquistadas legalmente, mas não Portanto, Sr. Presidente, o PCdoB, com toda a
são legítimas. São o resultado deuma iniqüidade de convicção, vota pelamanutenção dotexto. Vota "sim".
muitas leis, situação que estamos corrigindo hoje. O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or-

Portanto, não tenho dúvidade que não devemos demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
retirar do texto essa proibição da cumulatividade. Ela função não apenas do acordo mas para que esta
deve ter o mesmo limite que tem oservidor público dá Casa possa afirmar-se na votação da reforma eman-
mais alta categoria, que recebe o maior salário. Acima ter sua dignidade, mesmo que isso signifique criar al-
disso, a sociedade não pode aceitar. guns conflitos com interesses estabelecidos, legiti-

Obrigado, Sr. Presidente. mamente reivindicados, o voto é "sim".
aSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or-

votação a expressão. demo Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o PSB
Quem votar "sim" estará votando pela manuten- vota "sim" ao texto e "não"ao destaque. Não poderia

ção da expressão "percebidos cumulativamente ou ser outra a posição do PSB, objeto do nosso acordo,
não':' quem votar "não" estará votando pela supres- que visa estabelecer, juntamente com a manutenção
são desta expressão. dessa expressão, o instituto dq teto salarial, que va-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A mos discutir na próxima votação.
Presigênciasolicitaaos Srs. Deputados que tomem Portanto,. o PSBvota "sim".
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- O SA. JOSÉ THOMAZ NONÔ - SL Presidente,
tema eletrônico. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Como votam os Srs. Líderes? V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or- O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFl-AL. Ques-
demo Sem revisão do orador.) - O PV vota "sim". tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

OSR. DR.HÉLlO (PDT-SP.Pelaordem. Sem re- te, o § 6° do art. 180 do Regimento Interno diz o se-
visão do orador.)- Sr. Presidente, o PDT vota pelo guinte:
sentidoético da não-cumulatividade, entendendo que
num País onde o salário mínimo é de 240 reais é inad
missível pel1sarquealgllém possa perceber quantia
que Ultrapasse 70 vezes esse valor.

Portanto, o PDTacompanha a manutenção do
texto do Sr. Relator e vota "sim".

A S.RA. VANESSA GRAZZIOT1N (PCdoB-AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te,entendel11os qu~, se aprovarmos o destaque do
PDT, esta:ríamos colocando por água abaixo toda a
reforma que se pretende.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
destaqueMo é do POT.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - É do PTB.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado José Thomaz Nonô. Recebo a
declaração de voto de V.Exa. Como já o conheço, sei
que não poderia ser diferente sua posição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
clareço aos companheiros que possuem dúvida.
Estamos votando primeiramente a questão da cumu
latividade. Aquele Parlamentar que teve a sorte de ser
Governador do seu Estado ou Senador e hoje é apo
sentado não poderá receber mais do que o salário do
Ministro do Supremo Tribunal Federal: cerca de 17 mil
e 500 reais.

Não achamos justo ganhar mais do que 17 mil
reais do Estado pobre. A dificuldade atual já é de bom
tamanho. Esse valor já está bom para quem vive às
expensas da aposentadoria do Governo. Por isso, o
partido encaminha o voto "sim".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela. ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
existe aposentadoria para Governador. Mas me en
contro nas mesmas condições do Deputado José
Thomaz Nonô, por ser aposentado do Ministério PÚ
blico de São Paulo. Por isso, peço que VExa. registre
meu voto em branco, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Luiz Antonio Fleury, recebo a justificativa de
VExa., o que não poderia ser diferente.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, sob esta ótica, todo este Parlamento poderia de
clarar-se impedido, porque todos somos, se não hoje,
potencialmente interessados. Somos funcionários,
recebemos dos cofres públicos, temos mandatos, po
deremos ter outros mandatos ou outras atividades
públicas.

Fico preocupado com a formulação feita pelo
nobre Deputado. Gostaria que VExa. respondesse a
esta questão de ordem: se é correto e necessário que
o Deputado se declare dessa forma. O voto em bran
co não contribui para os 308 votos necessários...

O SR. ROBERTO FREIRE - E, portanto, é o
voto a favor da retirada.

O Sn. ALBERTO GOLDMAN - O voto em bran
co neste momento equivale ao voto favorável à retira
da do texto.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
cada um tem o direito de votar como quiser.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Se isso for nor
ma para todos, todos nós teríamos o direito e até
mesmo a obrigação de fazê-lo.

O SR. ROBERTO FREIRE -Os Deputados Fle
ury e José Thomaz Nonô estão votando pela retirada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alberto Goldman, respondo à questão de or
dem de VExa. O § 6° do art. 180 é absolutamente cla
ro quando diz: "o Deputado dar-se por impedido". É
uma avaliação própria. Cada um avalia de acordo
com sua consciência, posicionando-se por algum
lado ou declarando-se efetivamente impedido. É uma
avaliação absolutamente subjetiva de cada Deputa
do. Cada um se comporta e se posiciona de acordo
com sua consciência.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas que conste, pa.ra que ninguém fique engana
do: o voto em branco para a votação deste destaque
significa dizer que está votando pela retirada. É voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP?

O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, deixo claro
ao Plenário que o Líder do Partido Progressista parti
cipou, com diversos Líderes, de um acordo em que
nenhum dos nossos partidos apresentaria destaques
para votação em separado. Quero dizer a esta Casa
que o Pp, o Partido Progressista, honrou o acordo e
não apresentou nenhum DVS.

O Partido Progressista participou do acordo, for
mulado na sala de reuniões da Presidência da Casa,
em que se estabeleceu alguns ganhos para. a socie
dade brasileira. Entre eles, a diminuição do redutor
das pensionistas, reivindicação que faz eco em todo
este Plenário. Todos os Parlamentares concordaram
plenamente com esse dispositivo, ou seja, diminuir
um pouco mais a redução das pensões.



--~---

Aproveito a oportunidade para complementar a
questãode ordem que fiz e dizer a V.Exa. que me pre
ocupa o fato de que a declaração de impedimento por
parte de quem pode ser beneficiado tem o sentido
contrário àquele qUe está sendo declarado. Quem
está sendo beneficiado e não quer votar a favor do
seu benefício deve votar "sim", e não votar "não" ou
declarar...se impedido. Quem se sente impedido e
achaque estaria votando em seu próprio benefício,
não pode declarar-se impedido, tem de votar "sim".
Do contrario - aí, sim -, estará votando em benefí
cio próprio.

Essa posição é muito clara.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or

dem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, do ponto de vista do PMDB, esta re
forma tern 2 pilastras: ada inclusão social e a da mora
lidade pública, por meio do estabelecimento de um teto
para que ninguém ganhe mais do que 17 mil reais.



38422 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

momento, invocar o mesmo artigo do Regimento cita- da mesma maneira, também sou aposentado do Mi-
do aqui pelo Deputado José Thomaz Nonô. nistério Público, mas votarei "sim", porque não me

Muito obrigado. considero impedido de votar pela manutenção do tex-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - to e pela moralização. Esse teto é moralizador. Por

Como vota o PFL, Deputado José Carlos Aleluia? isso, votarei "sim".
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Como vota o PT, Deputado Arlindo Chinaglia?
peço-lhe permissão para esclarecer o que estamos O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT-SP Pela or-
votando. O texto da reforma, além de trazer uma série dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
de ônus para o servidor público, como impostos sobre Parlamentares, nada menos que há 15 anos, após a
os aposentados, redução da pensão das viúvas e dos Constituição de 1988, a Nação espera que seja de
órfãos - aspectos aos quais o PFL sempre se opôs - fato regulamentado o teto do vencimento nos 3 Pode-
, estabelece um teto para a remuneração máxima res. Foi necessário que isso ocorresse por meio des-
paga pela Previdência pública. O PFL entende que sa proposta de emenda constitucional, que, a rigor,
esse teto não pode ser excedido. deveria cuidar tão-somente de aposentadorias. Mas

Portanto, o partido sente-se no dever de manter exatamente para atender a um anseio da sociedade,
o texto no sentido de não permitir nenhuma acumula- o atual Governo enviou como parte dessa proposta o
ção que exceda o teto estabelecido, ou seja, o salário estabelecimento do teto e, mais do que isso, esta
do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Casa teve a dimensão de perceber que temos a obri-

As pessoas que nos ouvem devem entender gação de explicar à sociedade os objetivos que estão
que o que está em jogo é permitir ou não exceder sendo perseguidos por esta reforma, notadamente
esse teto. É bom que se lembrem que nosso partido, trazendo perdas e, em alguns casos, até conflitos, ca-
em nenhum momento, pretendeu isso. Lutamos pelos usador por certa desinformação, o que respeitamos.
aposentados, pela integralidade, pelos pensionistas, Se um Parlamentar, já aposentado, ao receber o
mas não lutamos a favor dos grandes salários. salário de Deputado vier a exceder o teto - aliás, é

O PFL é Oposição, no entanto, nesse ponto, va- um teto bastante significativo quando comparado à
mos votar juntos, porque o Governo votará conosco. renda do povo brasileiro -, não é correto dizer que

Votamos "sim". fere a democracia. Por que o Deputado, o Senador ou
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, qualquer representante popular trabalharia de graça?

peço a palavra pela ordem. É exatamente o contrário. Por estar em atividade, o
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Parlamentar deve e merece receber um salário, mas

V.Exa. a palavra. também deve fazer com que a moralidade e o interes-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela se público prevaleçam, abrindo mão, momentanea-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam- mente, da aposentadoria previamente conquistada.
bém sou funcionário público, médico aposentado da Por isso, o PT vota "sim".
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Acredito que o raciocínio do nobre Deputado Alberto Como vota o Governo, Deputado Aldo Rebelo?
Goldman é perfeito, correto, sério e moralizador. O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem.

Uma das maiores conquistas dessa reforma é o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
teto na União e o subteto nos Estados. Deputados, no encaminhamento dessa matéria, dis-

Sr. Presidente, voto "sim", porque não admito cute-se, além do alcance jurídico e político, a dimen-
que se receba dos cofres públicos acima do teto. são moral.
Quem vota "não" ou em branco vota em causa pró- Em uma sociedade, o conceito de honra não é
pria. Quem vota "sim" está votando pela moralidade apenas o conceito da honra dos indivíduos; há tam-
pública do País. bém o conceito de honra coletiva. Neste caso, o Par-

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre- lamentar não é responsável apenas pela sua honra
sidente, peço a palavra pela ordem. pessoal. Em cada atitude, em cada gesto, em cada

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem passo, em cada opinião, em cada voto, em cada uma
V.Exa. a palavra. dessas circunstâncias, o Parlamentar responde não

O SR. ANTONIO CA~lOS BISCAIA (PT-RJ. só pela sua honra, mas também pela dos seus eleito-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, res. É preciso considerar que, ao dar um voto, ao
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emitir uma opinião, o Parlamentar é responsável
pela defesa ou não da sua honra pessoal, da sua his
tória individual e também pela honra de cada umque
o elegeu.

Nessas circunstâncias, Sr. Presidente, entre
aqueles que se manifestaram impedidos de votar, por
uma razão, e outros que se determinaram a votar por
razao semelhante, é preciso que cada um reflita, além
do partido a que pertencemos, pensando na institui
ção, na honra de todos nós, na honrados nossos elei
tores e na honra da própria Nação que constituiu esta
Casa.

Écom convicção que encaminho, como Líder do
Governo, o voto que melhor protege a preservação
dos interesses dos Deputados da Casa e da socieda
de brasileira, o voto "sim'.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
gistro a presença em plenário do Deputado Antonio
Méntor, Líder da bancada do PT na Assembléia Le
gislativa de São Paulo.

Deputado Antonio Mentor, um grande abraço.
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
temaeletrênico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
Alerto ao Plenário que uma parte do painel está

com problema na iluminação, mas não afetará o re
sultado da votação.

O SR. JOÃO CORREIA - Sr. Presidente, peço a
palavra para declarar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - De
putado João Correia, declaração de voto equivale a
uma intervenção pela ordem. Não é justo mudarmos
a ordem de inscrição para a manifestação dos com
panhéiros. Adeclaração de voto tem de ser remetida
à Mesa. Como se trata de declaração no período das
Breves Comunicações, solícito aos Parlamentares
que indiquem seus nomes. .Relacionarei cada um de
les e os chamarei oportunamente.

O SR. JOÃO CORREIA - Sr. Presidente, foram
tão cOmoventes as declarações, que também gosta
ria de fazer minha observação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado João Correia, V. Exa. terá oportunidade de
fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado B. Sá. (Pau
sa.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Josué
Bengtson. (Pausa.).,

O SR. VIGNATIl - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. apalavra.

O SR. VIGNATIl (PT-SC. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, aproveito a oportunidade para fazer um pronun
ciamento. Sei que vários Deputados já se manifesta
ram contrários à posição da Juíza Federal Selene Ma
ria de Almeida, que no meu entendimento se pronun
ciou sobre um tema já definido por esta Casa, contra
riando toda a legislação existente e indo de encontro
a uma decisão da Câmara.

Sr. Presidente, muitos colegas Deputados de
fendem o plantio dos transgênicos, mas sabemos o
que essa produção significa para a soberania nacio
nal - um princípioquenão podemos afrontar, como o
faz ajuíza Federal Selene Maria de Almeida com a
sua decisão. Acho que se está atéfótrmando uma
frente parlamentar em defesa da Monsanto nesta
Casa.. Aliás, muitos Parlamentares na Câmara dos
Deputados defendem essa empresa com unhas e
dentes; portanto, não me surpreenderia que se articu
lassem em sua defesa, formandú uma frente, como
tantas que já existerh1 em defesa dos transgênicos,
para pressionarno sentido de que se julgue essa limi
nar.

Mas precisamos defender a soberania nacional.
Para isso, devemos amparar a EMBRAPA, visando ao
avanço da pesquisa da soja, como é de interesse do
Paraná, de Santa Catarina e de muitos outros Esta
dos neste Paí::;, que têm lucrado muito mais com a
soja orgânica desenvolvida pela nossa empresa.

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, uma de
cisão judicial, em car$ter liminar, oriunda do Tribunal
Regional Federal de BrasJlia, acaba de liberar o plan
tio e a comercialização de soja transgênica. A juíza
Selene Maria dé AlrnE~ida, atendendo a um pedido da
empresa multinacional Monsanto, tornou sem efeito o
que determina.a Lei n° 10.688, recentemente aprova
da no Congresso, quepermite a liberação da comer
cialização da safra 200212003 e a comercialização de
produtos derivados desojaque contiverem menos de
1% de ingredientes geneticamente módificados. Esse
é o fato.

Inicialmente, questionamos a legalidade dessa
decisão judicial, que desconsidera a legislação vigen
te. Sabe-se que a ação da Monsanto tramita há mais
de 2 anos, e o deferimento, mesmo em caráter Iimi-
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o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

o SR. PAULO GOUVÊA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi de acordo com a orienta
ção do partido.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, voto com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra o Deputado Augusto Nardes. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Carlos Abicalil.
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Alberto Fraga.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB-DF. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem

recentemente aprovada ou de gado cujos rebanhos forem alimentados com
rações transgênicas se os mercados ampliarem as
restrições de importação. E é também bastante previ
sívelo impacto, especialmente na agricultura familiar,
da tarifação reivindicada pela Monsanto. A cobrança
de royalties será uma amarra, uma perigosa armadi
lha, numa batalha em que o vencedor com certeza
não será o produtor.

Mas não são apenas de cunho econômico as
questões que envolvem os transgênicos. Desde que a
humanidade dominou a natureza, o homem tem-se
servido do ambiente, produzindo alimentos transfor
mados dentro de uma lógica preservacionista, firma
da no equilíbrio sustentável. Ao optar pela produção
transgênica, nossa agricultura poderá causar modifi
cações do solo. Além disso, certos cruzamentos de
cultivares podem colocar em risco a variedade de.ali
mentos que são a base da alimentação humana. E
essa tecnologia, por ser ainda recente, carece de es
tudos mais aprimorados, que identifiquem as altera
ções que os transgênicos podem acarretar no orga
nismo humano, um aspecto que diz respeito à saúde.

Enfim, se este País quiser manter sua sobera
nia, deve necessariamente impedir a produção e o
consumo de produtos transgênicos.

Muito obrigado.

nar, não pode anular a lei
pelo Congresso.

Temos alertado, nesta tribuna, em diversas oca
siões, para o risco que representa para a saúde públi
ca e para a economia do País a liberação do cultivo de
soja e outros produtos geneticamente modificados.
Tornamos público o manifesto lançado por várias enti
dades de representação da agricultura e de defesa do
meio ambiente, que elencam vários argumentos con
trários à produção e à comercialização de transgêni
coso Denunciamos o poder e a influência da empresa
Monsanto, que em maio passado encaminhou uma
carta aos exportadores brasileiros advertindo-os do
risco de embargos caso a soja enviada para fora do
Brasil não fosse acompanhada de certificado de reco
lhimento de rayalties.

Como se sabe, a multinacional Monsanto detém
a patente da fórmula que permite o cultivo de soja
transgênica - ou seja, com genes que não fazem
parte da estrutura original - , e por deter essa patente
genética deseja impor restrições à comercialização
de soja não licenciada.

Atualmente apenas 3 países produzem soja
transgênica: Estados Unidos, Argentina e Brasil. No
centro da questão está o interesse econômico da
Monsanto, que quer obrigar os produtores a pagarem
uma taxa de transgenia, sob pena de terem a produ
ção embargada. Ocorre que os produtos brasileiros,
especialmente a soja, chegam a mercados como os
Estados Unidos a preços mais baixos que os oriun
dos de países que pagam royalties àquela multinacio
nal. Para desarticular essa concorrência, o Governo
Bush estaria, via Monsanto, pressionando nosso País
a liberar o cultivo de transgênicos.

Para se ter uma idéia do custo dessa tributação,
observe-se que cada hectare de soja transgênica cul
tivada na Argentina rende à Monsanto R$120,OO, e
nos Estados Unidos R$180,OO.

Além de pressionar os Governos para a libera
ção da soja transgênica, a multinacional deseja tam
bém preservar o mercado norte-americano. Como se
sabe, hoje existem restrições na União Européia para
o consumo de produtos modificados geneticamente.
O Brasil, que têm livre trânsito no comércio mundial
de produtos não alterados geneticamente, poderá ser
severamente afetado se adotar o processo de produ
ção transgênica. Contaminando-se a produção brasi
leira com a modificação genética, poderemos sofrer
restrições na exportação de alimentos. Se um simples
mal de Aujezsky causa o rombo que sabemos ter ha
vido nas exportações de carne suína, é fácil prever o
que acontecerá aos exportadores de carne de frango
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fiz ao Presidente João Paulo Cunha uma· pergunta que resgata 15 anos de atraso da Administração PÚ-
que gostaria que V Exa. respondesse: quando sairá o blica brasileira, num tema crucial para a repartição
pagamento da convocação extraordinária para os dos recursos públicos. Estamos tratando de garantir
servidores desta Casa? Os Deputados já receberam. que efetivamente o Poder Público seja exemplar na

VExa., que é tão zeloso por esta Casa, diga aos repartição daquilo que aufere da sociedade, no senti-
servidores pelo menos quando sairá o pagamento, do de pagar, dentro do padrão remuneratório máximo
porque até agora eles não sabem quando, nem mes- do Supremo Tribunal Federal, qualquer benefício ou
mo se vão receber. salário concedido a servidores públicos.

É importante que a Casa anuncie o dia em que Saúdo particularmente os colegas desta Casa
vai pagar aquilo que é devido aos servidores, ou, se que, a exemplo de V.Exa. e do companheiro de ban-
for o caso, esclareça que não vai pagar. cada Antonio Carlos Biscaia, declararam com convic-

Obrigado. ção seu voto "sim", pelo fim da cumulatividade, mes-
O SR. BISPO RODRIGUES - SL Presidente, mo já recebendo aposentadorias dos respectivos

peço a palavra pela ordem. Estados. Trata-se de um exemplo concreto, efetivo e
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem absolutamente indubitável de que não estamos que-

VExa. a palavra. rendo com a reforma previdenciária caçar bruxas ou
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela castigar velhinhas e viúvas, nem tirar dinheiro dos ór-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co- fãos. Ao contrário, desejamos que o serviço público e
munico aos colegas que achei uma caneta de ouro nu- os recursos públicos garantam de forma sustentável
merada. Aviso a quem a perdeu que ela está comigo. uma aposentadoria justa, distribuída socialmente e

Muito obrigado. decidida de forma ética pelo Plenário desta Casa.
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, Muito obrigado.

peço a palavra pela ordem. O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem palavra pela ordem.

a palavra o nobre Deputado Eduardo Valverde. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
OSR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or- V.Exa. a palavra.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a vota- O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
ção em curso é de extrema importância para o Estado revisão do orador.) _ SL Presidente, inicialmente elo-
brasileiro e para o fortalecimento do serviço público gio tanto a postura de \I. EXa. quanto a do Deputado
do País. No serviço público, a diferença entre os mais Antonio Carlos Biscaia, do Partido dos Trabalhado-
altos e osmais baixos salários chega a ser de mais de
50 vezes. País algum do mundo mantém tamanha di- res, cujo voto neste momento representaum corte na
ferença salarial no serviço público. Estamos tentando, própria carne, numa demonstração ao País de que
neste momento, estabelecer um determinado teto queremos discutir a reformapara moralizar e pôr Iimi-
para que os salários mais· baixos tenham condições tes, a exemplo do destaque que está em votação.
de subir, para que se possa remunerar melhor os ser- Enalteço ainda a iniciativa do Presidente Lula de
vidores, principalmente aqueles que executam a prin- convocar para uma reunião vários Ministros, com o
cipal tarefa desse setor, qual seja a de atender à po- objetivo de discutir e. incluir na pauta política a neces-
pulaçãoe implementar políticas públicas de promo- sidade de voltar a investir em infra-estrutura no País.
ção, de fomento daigualda.de social. Queremos crescimento e geração de emprego, e

A reforma da Previdência não tem, como dizem para isso necessitamos, indiscutivelmente, que o Po-
os adversários, o intuito de atacar o velhinho, o apo- der Público seja o indutor desse investimento. E in-
sentado, a viÚVa. Visamos tão-somente fortalecer o vestir em infra-estrutura e em geração de empregos
serviço público brasileiro. é, acima de tudo, promover a recuperação de estra-

O SR. CARLOS ABICALlL - SL Presidente, das e ferrovias e das empresas que geram energia.
peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente, cumprimento o Presidente Lula

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem também pela criação de um grupo de trabalho que,
VExa. a.palavra. acima de tudo, vai elaborar uma nova pauta de desen-

O SR. CARLOS ABICALlL(PT-MT. Pela ordem. volvimento e de geração de emprego neste País.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, novamente Com relação ao destaque, votamos "sim", pela
reitero que esta votação é altamente significativa, por- manutenção do texto, porque assim estaremos indiscu-
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AMAZONAS

Átila Lins PPS Abstenção
Carlos Souza PL PL/PSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 8

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PLlPSL Abstenção
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Luciano Castro PL PLlPSL Abstenção
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Abstenção
Babá PT Sim
Jader Barbalho PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Abstenção
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PLlPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 16

o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Pre
sidente.

tivelmente moralizandO o serviço público brasileiro, es- PV - Sim
tabelecendo um limite para o recebimento de proventos. GOv. - Sim

Partido Bloco Voto

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM 436

NÃO 3

ABSTENÇÃO 19

TOTAL 458, mais as declarações de voto dos Srs.
José Thomaz Nonô, Luiz Antonio Fleury, Alberto
Fraga e Jackson Barreto.

É MANTIDA A EXPRESSÃO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

PEC W 40/2003 - DVS N° 2 PTB - EXPRESSÃO
"PERCEBIDOS CUMULATIVAMENTE OU NÃO"
Início Votação: 13/08/2003 19:37
Fim Votação: 13/08/2003 19:47
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 18:33
Resultado da Votação
Sim 436
Não 3
Abstenção 19
Total da Votação 458
Art. 17 1
Total Quorum 459
Orientação
PT -Sim
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB - Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT - Sim
PCdoB - Sim
PRONA-Sim
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Lupércio Ramos PPS Sim
Paudérney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa. Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS

Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago POT Abstenção
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 16

Quinta-feira 14 38427

Anselmo PT Sim
Casara PSOB Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Miguel de Souza PL PLlPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia : 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMOB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSOB Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Oimas PSOB Sim
Total Tocantins: 8

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Abstenção
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Or. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Abstenção
Luciano·Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Sim

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Ariosto Holanda PSOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Sim
Gonzaga Mota PSOB Abstenção
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMOB Sim
MoroniTorgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSOB Sim
Total Ceará: 19

PIAuí

Átila Lira PSOB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMOB Sim
Moraes Souza PMOB Sim
Mussa Oemes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauf: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias por Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMOB Sim
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Sim
Total Rio Grande do Norte: 5
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PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Illaldo 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 Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Abstenção

José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Mucio Monteiro PTB Sim

Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício· Rands PT Sim

Miguel Arraes PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim

Raul Jungmann PMDB Sim
Renildo Calheiros PCdoS Sim
Ricardo Fiuza PP Sim

Roberto Freire PPS Sim

Roberto Magalhães PTB Abstenção
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco : 21

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Abstenção

João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Rogério 1eófilo PFL Sim
Total Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim

Heleno Silva PL PL/PSL Sim

João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim

Machado PFL Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araujo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Albel10 PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
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Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 38

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Abstenção
Custódio Mattos PSOB Sim
Or. Francisco Gonçalves PTB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Oiniz PMOB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
João Magalhães PTB Abstenção
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Abstenção
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMOB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer POT Sim
Mauro Lopes PMOB Abstenção
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 Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Abstenção
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB.Sim
Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato POT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTS Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMOS Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Chico Alencar PT Sim
Oeley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Não
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PLlPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Miriam Reid PSB Sim
Moreira Franco PMDB Sim



38430 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Nelson Bornier PSB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
BispoWanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato .PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Sim

Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiza Erundina PSB Sim

Marcelo Ortiz PV Abstenção
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Abstenção
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim

Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 64

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 6
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GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
Carlos Alberto Leréia PSOB Sim
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSOB Sim
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Tótal Goiás :14

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDS Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso d<> Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
Alex Canziani PTB Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PLlPSL Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTS Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTS Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSOS Sim
Max Rosenmann PMOB Sim

Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDS Sim
Oliveira Filho PL PLlPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PSB Sim

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSOB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 13

RiO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares por Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Sim
Enio Bacci POT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP'·Sim

enrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB Sim
Kelly Moraes .PTS Sim
Luciana Genro PT Sim
Luis CarlosHeinze PP Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Milton Cardias PTS Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
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Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul : 27

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa o Requerimento de Destaque para
Votação em Separado n° 3, da bancada do PTB,
nos seguintes termos:

"Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos do § 2° do art. 161 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão
"ou de qualquer natureza", constante do in
ciso XI do art. 37, objeto do art. 1° da emen
da aglutinativa global, em substituição ao
substitutivo da Comissão Especial à Propos
ta de Emenda à Constituição n° 40-A, de
2003, no sentido de suprimi-Ia.

Sala das sessões, 5 de agosto de 2003". 
Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esclareço que ao exercerem o voto na próxima ma
téria todos os Srs. Deputados que não votaram au
tomaticamente estarão justificando as votações an
teriores.

O SR. IVAN RANZOLlN -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN RANZOLlN (PP-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto de
acordo com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao no
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a
matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-

lamentares, na votação do texto básico dessa refor
ma, eu já chamava a atenção do Plenário para essa
questão relativa às ''verbas de qualquer natureza".
Naquele momento, o objetivo era inviabilizar a apro
vação daquele texto, em face das situações que nele
estavam criadas, todas sensivelmente prejudiciais às
aposentadorias e pensões do serviço público. Ficou
patente, nas votações que já fizemos das várias
emendas aglutinativas, ressalvadas as outras que
ainda votaremos, a desesperada tentativade minimi
zar o prejuízo causado pelo texto básico.

Lembro que a situação previdenciária dos servi
dores públicos federais, estaduais e municipais foi
disciplinada pela Emenda Constitucional n° 20/98,
que estabelecia regras de transição, o chamado "pe
dágio". Ainda hoje deparamo-nos com situações de
pessoas que estão perto de cumprir o "pedágio" e de
atingir a idade limite, e que, por ainda não terem che
gado lá, conseqüentemente acabarão sendo sensi
velmente prejudicadas, porque essa emenda não pre
vê regra de transição.

Em várias manifestações, cansamos de chamar
a atenção para a situação das professoras de ensino
médio, que antes da Emenda n° 20/98 já podiam
agregar o tempo adicional ao exigido para requerer o
benefício, e não foram atingidas por aquela modifica
ção, mas agora terão essa conquista, esse direito to
talmente retirado, de maneira abrupta, sem qualquer
discussão.

Algumas pessoas, logo que foi enviada a esta
Casa a PEC n° 33, em face da predisposição draconi
ana dessa proposta, correram para requerer sua apo
sentadoria. Posteriormente, quando a Emenda Cons
titucional n° 20/913 foi aprovada, acabaram tendo até a
oportunidade de voltar ao serviço público. Agora es
tão numa situação totalmente esdrúxula, pois a PEC
n° 40 não garante qualquer condição diferenciada a
essas pessoas que voltaram à ativa.

E todos esses "detalhes" - a integralidade, a pa
ridade etc. - serão discutidos por lei ordinária! Chamo
a atenção para um desses "detalhes": a Emenda
Constitucional n° 32, que trata das medidas provisóri
as, proibiu a regulamentação de emendas constituci
onais por medida provisória, mesmo das emendas
que tinham sido promulgadas àquela época. Mas
essa emenda poderá, agora, neste momento, ser re
gulamentada por medida provisória!

É certo que ainda teremos a oportunidade de
votar uma emenda aglutinativa para garantir um li
mite de redução da pensão, fixando o mínimo de
70%. Alguns inclusive comemoram, porque na PEC
constava "em até 70%", ou seja, a pensão poderia
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ser ainda menor do que 70% do salário. Agora mini
mizaremos essa redução, porque já se maximiza
ram os prejuízos.

Na verdade, precisamos estar atentos para a
condição dos servidores públicos, que vêm sofren
do vários, constantes e permanentes prejuízos, e
ao longo do tempo foram satanizados, abandona
dos, largados à própria sorte, como se fossem eles
os responsáveis por todas as crises que o mercado
tem passado.

Sr. Presidente, repito: na votação daquele tex
to básico, eu já alertava para0 fato de que aconte
ceria essa situação que está sendo aclarada neste
momento. Se não for extirpada do texto a expressão
"ou de qualquer natureza", todos acabarão sendo
prejudicados. Lamento que isso não tenha mereci
do atenção no momento oportuno, com o que mais
esse prejuízo poderáconsolidar-se, deixandb numa
situação ainda pior os servidores, que já foram tão
prejudicados.

O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar o votb favorável à matéria, concedo
a palàvraao Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR•• INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revis6l0 do brador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, sem sombra de dúvida, este é um grande
momento para esta instituição. O Poder Legislativo
brélsileiro demonstra que coloca os interesses maio
res do País acima de quaisquer outros.

Ressalto que votei com meu partido, em relação
à PEC n040, mas não deixo de reconhecer os avan
ços poreláauferidos, sobretudo em 4 pontos que
considero fundamentais. O primeiro é a fixação de um
teto para a União, o que foi. tentado. durante 8 anos
pelo Governo anterior, do qual fui um dos Líderes
mais influentes. O segundo é o estabelecimento de
um subteto para os Estados, também tentado e não
alcançado Pelos Governadbres. Com a reforma, não
se poderá perceber, a. qualquer título, remuneração
dos cofres púiJlicos, municipais, estaduais e federal,
acimél dos tetos fixados para os 3 Poderes. O terceiro
grande av~nço é o fundo de aposentadoria comple
mentcupúblico, que. gélrante o pagamento daqueles
que quiserernfazer poupança para no final da vida te
rem ocomplemehto de suas aposentadorias. O quar
to foi o~tJJarda-chuvaconstituído para possibilitar a in
corporaçãocle20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de
brasileiros áPrevidência Social. Ainda que fosse ape
nas um,já seria importante. Apartír de agora, os bra
si�eiros desprotegidos, os ambulantes, feirantes, ca
melôs etanfosoutros, mediante Uma contribuição de
apenas R$19,20, terão a possibilidade de usufruir de

benefícios como o auxílio-doença e o auxílib-materni
dade, e terão acesso a outros direitos, como pensão
para viúva e filhos.

Sr. Presidente, não estamos referindo-nos a
conquistas. Em nenhum momento do texto há refe
rênciaa verba indenizatória, mas sim à remuneratória
de qualquer natureza. Portanto, o texto não se refere
à indenização. Pa.ra o legislador, para o Poder Judiciá
rio, nãb vale élpenas o que está escrito? E aqui está
muito bem escrito. Louvo o Relator, o Deputado José
Pimentel, pela Clareza.

Não adianta querer mudar uma expressão aqui
e acolá. O que seelitá querendo dizer é que não se
permite o.acúmulo de remunerações de qualquer na
tureza. E quero repetir, em nome da Mesa, que, quan
to à infra-estrutvrél, para o exercício pleno do mandato
nãb deve haver privilégios, e esta Casa não deveper
miti-los. Privilégios, não! O que querembs dizer é que
os inativos dos Estados que recebem acima de
R$1.200,00 Vãb pagar 11%, osdaUnião-vamosvo
tar o destaque -que recebem acima de R$1A40,00
também vão pagar 11%, e haverá o redutor de 30%
para pensões acima de R$240,OO. Não concedemos
integralidade nem paridade. Cortamos p:rivilégios. Por
que vamos querer que haja privilégios? Assim sendo,
não se pode permitir aumento a qua.lquer título da re
muneração dos detentores de mandato.

Para concluir, assumo, emhomeda Mesa Dire
tora, o compromissode ql,le tudo que for verba indeni
zatória será preservado. Privilégio, não; mas ato ad
ministrativo para que o Parlélmentar tenha condições
de bem exercer seu mandato,· sim. O texto do Relator
em nenhum momentose refere a verbaindenizatórá

Por isso, Sr. Presidentê, com muita honra e sa
tisfação, recomendo b voto "sim" .

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar avotação, concedo a palavra ao no
bre Deputado Nelson Ma.rquezelli, que falará contra a
matéria.

O SR.NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sré3ls. e Srs. De
putados, estou nesta Casa há 4 mandatos. Já vi cole
gas dormirem nos gabinetes, dividirem marmita com
outros colegas; já vi companheiros neste Legislativo
implorarem aoutros ajuda até para condução, isso no
meu primeiro e no meu segundo mandato.

Junto à Mesa, o trabalho é árduo. Há muitos de
magogos que usam esta Casa para vender uma falsa
moralidade, achando que, quantomais despesas cor
tam no PoderLegislativo, mais cresce sua popularida
de entre o eleitorado brasileiro, mas o que acontece é
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o contrário. Quando há recursos para que o Deputado
exerça dignamente seu mandato, a representação do
Deputado cresce, e também cresce o trabalho do Po
der Legislativo.

Para conseguir uma representação do Estado, é
necessário preparar durante muito tempo um grupo
de Deputados que tenha a coragem de enfrentar a
mídia brasileira. O resultado é positivo, e não se aplica
à atividade-meio, mas à atividade-fim desta Casa,
para que o Deputado possa informar-se melhor nas
bases e ser um bom representante. Os membros des
ta Casa já tiveram um salário em torno de US$1 Omil,
o que equivaleria a R$30 mil, hoje. Atualmente rece
bem R$12.800,OO, e ainda sofrem desconto de
Imposto de Renda. No passado chegaram a receber
quase US$20 mil, e não havia desconto do Imposto
de Renda. E tinham automóveis à disposição, verbas
para combustível e despesas de gabinete, tudo para
possibilitar o exercício do mandato à altura da expec
tativa do povo brasileiro.

Todos reconhecem a necessidade de se exercer
o mandato com categoria, com hombridade, acima de
tudo com independência, para bem representar o ele
itor brasileiro.

Quanto a essa emenda, quero usar as palavras
do Deputado Inocêncio Oliveira, que fala em verbas
"de qualquer natureza", e complementa o Relator, di
zendo que isso não nos afeta. Ora, se não nos afeta,
vamos retirar essa expressão. Não há necessidade
de colocá-Ia no texto. Apresentei o DVS porque minha
assessoria, a desta Casa e a do meu Estado acham
que ela afeta, sim, o Legislativo brasileiro, o Senado e
a Câmara. Não poderá mais haver verba de represen
tação no Estado, nem as verbas complementares a
que o Parlamentar tem direito, para selo, carro e ga
solina, entre outras coisas, a fim de exercer com digni
dade o mandato.

Na minha opinião, voltaremos ao tempo em
que cheguei a esta Casa, quando os Deputados vi
viam "pendurados" no Banco do Brasil e nos cole
gas mais ricos. Quantos cheques emprestei a cole
gas Parlamentares na tentativa de ajudá-los! Gra
ças a Deus, de uns 2 anos para cá, os Deputados e
Senadores começaram a ter condições de exercer a
representatividade. Mas agora, pela terceira vez, al
guém do Executivo quer interferir nas reformas des
ta Casa para que o Legislativo fique de joelhos pe
rante o capital e outros os Poderes, sem poder re
presentar o povo brasileiro.

Portanto, meus colegas, o voto é "não".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao no
bre Deputado Severino Cavalcanti, que falará a favor
da matéria.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, eu não teria condições de vir aqui defender
posição diferente da do meu amigo Nelson Marque
zelli se não tivesse a consciência e a tranqüilidade de
que não vai haver absolutamente qualquer prejuízo
semelhante ao que já enfrentei sozinho, tendo sido jo
gado à execração pública quando defendi um salário
honrado para os Srs. Parlamentares. Fui então exe
crado pela imprensa do País. Houve uma campanha
sórdida contra mim, e o que eu queria era exatamente
o que quer o Deputado Nelson Marquezelli neste ins
tante: a manutenção daquilo que conseguimos no iní
cio da Legislatura. Ora, não tenho dúvida alguma ao
dizer que haverá a manutenção dessas conquistas. É
esse o compromisso do Presidente da Casa, que nos
garantiu que o salário dos Srs. Parlamentares não so
freria qualquer decesso.

Todos aqui me conhecem e sabem que eu não
teria dúvida alguma de defender posição contrária à
do Presidente se não tivesse a absoluta convicção de
que sua palavra seria honrada. S.Exa. garantiu-me
que não vai haver decesso algum nos salários dos
Srs. Parlamentares. Estou confiando em que a pala
vra do Presidente da Casa será honrada, senão esta
ria aqui combatendo sua posição.

Assim sendo, não tenho dúvida alguma ao con
clamar todos os Srs. Parlamentares para votarem
"sim", porque é o caminho mais acertado, o caminho
mais correto para mostrarmos à sociedade que não
estamos legislando em causa própria.

Sr. Presidente, estou olhando-o nos olhos e
peço-lhe que olhe nos meus, para que minha afir
mação possa amanhã ser confirmada por V.Exa.
(Pausa.)

Sr. Presidente, diante desse seu gesto, ao olhar
para mim, afirmo-lhe que terá o meu voto. Tenho 72
anos de idade, sou um homem que teve a coragem de
enfrentar as piores batalhas já havidas aqui e alcan
çara vitória, e tenho certeza de que V.Exa. no futuro
dirá que Severino mudou alguns votos. E sei que se
remos vitoriosos se confiarmos na sua ação. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui
to obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a expressão destacada.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta Presidência solicita a todos os Srs. Deputados
que tomem os seus lugares.

OsSrs. Deputados que votarem "sim" votarão
pela manutenção do texto, ou seja, da expressão "ou
de qualquer natureza". Os que votarem "não" votarão
pela supressão desse trecho.

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
"sim".

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota
"sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, esse destaque para votação em se
parado tem o mesmo conteúdo do destaque que aca
bamos de votar. Considero que o rumo que, com sua
sensibilidade, o Relator apresentou é o mais justo
para o nosso País, e não para a Câmara dos Deputa
dos, .• ou para um Deputado, ou uma Deputada, tam
pouco para um Senador ou uma Senadora. Estamos
busÇé:~ndo um novo caminho para o Brasil. Esse é o
sentido do nosso trabalho, do trabalho que o PCdoB
realizou com sua bancada.

Consideramos que o texto mais ajustado, mais
correto, mais justo para o País é o apresentado pelo
Deputado José Pimentel, relativo a esse destaque
para votação em separado. Ressalvo uma vez mais
que. nós alcançamos a q~~ talvez seja a maior vitória
deste Governo, que foi o .estabelecimento do teto e do
subteto, oque já é s~ficiente para.marcarmos a gran
de vitéria do Governo Lula nesta Casa, com o apoio
da maioria esmagadorados Srs. Deputados.

Por isso, nosso voto é "sim" ao texto do Relator.
(Palmas.)

OSR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vai manter o
texto go nobre Relator, pelo mesmo princípio da legiti
midade do subteto edo teto, presente na reforma da
Previdência Social.

O PDT encaminha0 voto "sim".
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Ques

tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, vamos ser julgados pela posteridade, e quem pas-

sa muito tempo aqui não se preocupa com o momen
to. Na mesma .linha da argumentação do Deputado
Inácio Arruda, esse é um destaque semelhante ao
anterior. Portanto, vou formular questão de ordem e
lerde novo o dispositivo do Regimento Interno. (Mani
festação no plenário.)

Sr. Presidente, peço que V.Exa. me garanta a
palavra:

'~rl. 180. A votação completa o turno
regimental da discussão.

§ 6° Tratando-se de causa própria ou
de assunto em que tenha interesse individu
aI, deverá" - deverá - "o Deputado dar-se
por. impedido e fazer comunicação nesse
sentido à Mesa... "

Insisto em reiterar essa questão, que inclusive
já foi acolhida. Primeiro, não se trata, aqui, de uma
faculdade. O Regimento é impositivo: "deverá': Se
gundo, quero repelir todo e qualquer juizo de cunho
ético. Não estou discutindo ética. Discutir ética neste
País é discutir o salário de R$240,OO que esta Casa
aprovou.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Thomaz Nonô, peço a V. EXa. que conclua.

O SR. JOSE THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
vou concluir. Reafirmoque não está em jogo qualquer
juízo ético. Não são éticos R$17.100,OO e antiéticos
R$18.100,OO. Estamos discutindo uma conveniência
política. O Regimento, no caso daqueles que têm,
como eu, interesse individual, é impositivo. É nesse
sentido que encaminhamos o nosso voto.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr.
Deputado, não é preciso. Trata-se de questão supe
rada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Roberto Freire, como vota o PPS?

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS,
com os mesmos argumentos levantados na votação
do destaque anterior, vota "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, é a primeira vez que intervenho na questão da
reforma da Previdência. O Relator tomou não só os
cuidados políticos, mas também os técnicos. A ma
nutenção dessa expressãoavaliza este Parlamento
de forma definitiva.
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Ouvi o Deputado Nelson Marquezelli focar, em
sua exposição, a questão do Parlamento. Deputado,
ou mantemos esse texto ou vamos pôr sub judice a
questão de teto e subteto. A expressão utilizada pelo
Relator é definitiva para mantermos este Parlamento
Elm sintonia com a sociedade, na reforma da Previ
dência. Não há situação alguma, no meu entendimen
to e no do Partido Socialista Brasileiro, que explique a
retirada da expressão. O Relator criou um mecanismo
de proteção, de transparência, de verdade para o Par
lamento brasileiro nessa expressão.

Por isso, o PSB não tem outro caminho senão
recomendar de forma veemente a manutenção do
texto e votar "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
o Líder da maioria do meu partido. Na verdade, sou
empregado e porta-voz da maioria do partido, que de
cidiu ainda hoje como iria encaminhar esta votação.
Já se ouviram muitas vozes; uns dizem que isso não
vai afetar a verba dos gabinetes nem outras mais - a
passagem, a taxa residencial, tudo isso. Todo o mun
cio diz muitas coisas, até que os juízes de qualquer
instância vão levar 2 anos para julgar o caso.

Quero dizer aqui que não sou Líder de criança
alguma. O mais bobinho aqui é Deputado Federal e
chegou à Casa graças à sua capacidade, e cada um
sabe o que é melhor para si. Portanto, vamos liberar a
bancada, e que cada um vote com a sua consciência
e seja senhor das conseqüências de seu voto.

O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parla
mentares, na verdade, volto a esta tribuna para invo
car o acordo que foi estabelecido, o acordo entre di
versos partidos políticos com assento nesta Casa e
neste plenário, no sentido de que não apresentaría
mos nenhum DVS. No entanto, alguns apresentaram,
e agora temos de lidar com toda esta polêmica.

Participamos há pouco de uma reunião em seu
gabinete, Sr. Presidente, quando se firmou novamen
te um grande entendimento. A bem da sociedade bra
sileira, conseguimos diminuir a redução das pensões
de 50% para apenas 30%, abrandando assim a an
gústia de milhões de pensionistas, mas com a condi
ção de mantermos na votação desses 2 destaques o
texto do relatório apresentado pelo Deputado José Pi
mentel.

O PP vai honrar os 2 acordos que fez e enca
minhar o voto "sim", pela manutenção do texto. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputado Roberto Jefferson?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
avisei à minha bancada que assistiríamos a este des
file de farisaísmo. Para que temos de nos meter a aju
dar os outros?

Esse.\ não é uma questão do PTB, é uma ques
tão da Cámara Federal como um todo. Estou vendo
um monte de fariseus fazendo jogo para a platéia, mu
itos reverberando discursos em que não acreditam.
Eu disse à minha bancada que, pessoalmente, prefe
riria jogar no farisaísmo. Por que não aparecer de cara
boa no retrato de amanhã? Só o PTS vai apanhar? Só
eu vou apanhar? Eu queria ter feito como outros e di
zer: olhei nos olhos, senti a vibração do olhar e sei
que não vai acontecer nada. Mas vai, sim. É claro que
vai. Com todo o respeito que merece o Presidente, a
palavra dele não está acima da lei.

Eu queria fazer o mesmo jogo, o jogo que estou
vendo muítos fazerem, quando dizem que seus parti
dos não podiam apresentar destaque, e por isso não
apresentaram, mas metade da bancada votou contra
a reforma. No PTB, não! No PTB, não! (Palmas.) Sou
escravo da vontade da minha bancada. Eu até queria
fazer esse joguinho tambérn, para amanhã sair bem
no retrato. Essa é a preocupação de todos, porque to
dos sabem que serão afetados violentamente pela
decisão que estamos tomando. E eu queria fazer o
mesmo discurso, olhando nos olhos do Presidente,
sentindo a vibração desse olhar, mas não posso.

Meu partido vai ter prejuízo amanhã, porque foi
se meter nisso. É como aquela história da leoa que dá
a mão para o leão no zoológico. Quem se mete a aju
dar os outros em situações como essa pode acabar
machucado. Meu partido vai ficar só. É o Judas que
está contra o Brasil, que quer vilipendiar o teto, o sub
teto, a honra parlamentar de gente que eu nem sei se
é honrada.

Sr. Presidente, sou compelido a acompanhar
um destaque em que erramos. O PTB errou, e eu dis
se isso na reunião. Vamos pagar o preço. Cada um
que cuide de si em tempo de murici. Minha bancada
entendeu que tinha de ser a paladina.

O funcionário público está sendo punido violen
tamente nessa reforma, e quem não pode acumular
não vai poder receber indenização. Não vai mesmo. O
ex-juiz, o ex-promotor, o ex-delegado, o ex-fiscal da
Receita ta.lvez não tenham contribuição a dar ao Par
lamento porque são funcionários públicos e não po
dem vir para cá, acumulando o cargo com o mandato
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eletivo. Isto não é emprego, não. Não vão poder rece
ber, além do subsídio - porque ultrapassaria o teto-,
uma indenização pela atividade parlamentar.

Sr. Presidente, sou advogado, mas não vou in
vocar texto do Regimento Interno. Não tenho qual
quer interesse pessoal nesta matéria. Eu, não! Sou
diretor de universidade privada e professor de Pro
cesso Penal. Esta votação não afeta a minha vida
pessoal, repito. Mas sou escravo da minha bancada,
que se meteu a ajudar os outros e agora teve de ouvir
esses discursos coletivos. Bem feito! Bem feito para
os meus companheiros!

O PTB tomou a decisão: o voto é "não". (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Roberto Jefferson, V.Exa. deve ser um exce
lente professor de Processo Penal, e sempre poderá
olhar nos olhos do Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB, Deputado Custódio Mattos?

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
bancada do PSDB vota pela manutenção do texto
porque considera que um dos mais importante avan
ços da reforma em apreciação é a instituição do teto e
do subteto, que sinalizam para a sOciedade brasileira
novos padrões. Qualquer iniciativa que afete essa
norma, a.inda que de forma sirnbólica, não terá o nos
so apoio.

Nosso voto é pela manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serraglio?
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela

ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, a ex
pressão questionada não foi introduzida peloeminen
te Relator. Prestamos nossa homenagem a S.Exa.
pela manutenção do termo, mas é fundamental que
os Srs.Parlamentares atentem para0 fato de que a
expressão é do Constituinte originário, e não se re
porta· a eventuais verbas remuneratórias apenas de
Parlamentares, mas. de quaisquer órgãos e Poderes
do País. Se. retirássemos o termo estaríamos infir
mando o teto que se quer estabelecer.

Moralizador é votar tal como estamos sugerin
do: o PMDB vota "sim",.pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL, Deputado José Carlos Aleluia?

OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordern. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho vício de professor; portanto, tentarei ser didático.
Coloco-me no lugar de alguém que está em casa as-

sistindo aos nossos trabalhos, ouvindo homens e mu
lheres discutirem um tema inteiramente abstrato para
a maioria da sociedade.

Permita-me, Sr. Presidente, lero inciso XI do art.
37 da Constituição Federal, que juramos defender:

"Art. 37 .
XI - a remuneração e o subsídio dos

ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, dos detento
res de mandato eletivo e dos demais agen
tes políticos e dos proventos, pensões ou
outra espécie remuneratória, percebidos cu
mulativamente ou não, incluídas as vanta
gens pessoais ou de qualquer outra nature
za, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tri
bunal·Federa/".

Sr. Presidente, não estamos votando nada que
não esteja na atual Constituição Federal que tanto
juramos defender. O PFL vai defender a manuten
ção do texto porque entende que não cabe os Parla
mentares terem algum direito além dos assegurados
aos funcionários públicos. Acho até, Sr. Presidente,
que devemos ajustar nosso sistema de previdência,
para que o novo Deputado, se quiser um benefício
previdenciário maior que R$2.400,OO, contribua para
um fundo público.

Sr. Presidente, não há como votar "não". Votar
"sim" é manter o que juramos defender: o texto da atu
ai Constituição Federal, que o Relator apenas repete.
O que há de novo, se é que há algo de novo, é o fato
de que agora o teto vai existir, vai ser aprovado auto
maticamente, e espero seja respeitado.

Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim". E quero ressaltar que a preocupação do
Relator, o Deputado José Pimentel, foi estabelecer na
Constituição urnaredação que garantisse para o País
um teto efetivo, que fosse.respeitado na sua plenitu
de, inclusive quando aplicado aos subtetos.

Diálogo de maneira respeitosa porque sei que a
preocupação da. bancada do PTe é discutir em um
ambiente respeitoso a interpretação da Constituição.
Não estamosatras de qualquer voto de farisaísmo.
Queremos dar segurança ao povo brasileiro e garan
tir, a partir dessa reforma da Previdência, que todos
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Iniciamos debate de grande dimensão para o
Brasil. Por meio dele, poderemos determinar o futuro
da nossa agricultura, e com consciência. Quando os
europeus começaram a alimentar seu gado com ra
ção produzida com restos de osso, jamais imagina
vam que chegariam à doença da vaca louca. Chega
ram e tiveram inúmeros prejuízos.

(Apartes fora do microfone.)
O Deputado afirma que isso é terrorismo. Terro

rismo é a tentativa de interromper um discurso. (Pal
mas.) Outros debatedores aparecerão.

os servidores públicos, assim como todos os detento- Está iniciada a votação.
res de mandato eletivo, respeitem essa regra, que Queiram seguir a orientação do visor de cada
terá caráter universal, caráter republicano, no senti- posto.
mento de justiça e sob a nova visão de eliminar as dis- Os Deputados que votarem "sim" estarão man-
torções que tanto machucaram o servidor e tanto ser- tendo o texto; os Deputados que votarem "não" o esta-
viram para que o serviço público fosse indevidamente rão rejeitando.
atacado. Sabemos que essas distorções são em pe- O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
queno número, mas quantas vezes serviram para que
se generalizasse o ataque ao setor público, ao servi- peço a palavra pela ordem.
dor público? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

P rt t b
· t' " . V.Exa. a palavra.

o an o, nosso o le IVO, ao votar sim", é ga-
rantir que a partir da aprovação dessa emenda à O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or-
Constituição tenhamos a certeza de que neste País demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta-
o teto valerá para todos os servidores públicos, to- mos no limiar de grande debate sobre os produtos
dos os aposentados e todos os detentores de car- transgênicos. É muito incômodo entrarmos num de-
gos eletivos. bate nacional e sermos chamados de obscurantistas,

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem. sermos comparados àqueles operários que quebra-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, V.Exa. e vam as máquinas no princípio da Revolução Industri-
esta Casa podem incluir-me entre os admiradores do ai, àqueles que condenaram um professor cientista
Deputado Roberto Jefferson. Até aproveito o ensejo nos Estados Unidos porque ensinou a Teoria de Dar-
para reafirmar o orgulho que têm a Liderança e a win. No entanto, não é nada incômodo voltar a discutir
base do Governo porterem entre seus integrantes um com os que nos acusam de obscurantismo porque
homem determinado, destemido, corajoso e leal adotamos a posição mais moderna sobre os transgê-

como o Líder do PTB nesta Casa. No entanto, Sr. Pre- nicos.
sidente,penso que o Deputado fluminense Roberto Em primeiro lugar, falamos em nome do princí-
Jefferson, conhecido como brilhante orador na recen- pio da precaução. Em segundo lugar, estudamos pro-
te história deste Parlamento, não está numa noite ins- fundamente o assunto. Estudamos o que ocorre no
pirada, ou não falou no pleno uso de suas convicções. Canadá e nos Estados Unidos. Até propusemos à Câ-
Por quê? Porque não é de seu hábito recorrer ao te- mara dos Deputados que mandasse comissão inde-
mor, ao receio, ao discurso da proteção para encami- pendente aos 2 países para constatar não apenas os
nhar votações. problemas da plantação, mas também e sobretudo as

Deputado Roberto Jefferson, ao escolher o voto inúmeras questões que tramitam nas Justiças cana-
"sim" a essa matéria, esta Casa vota de forma viril e dense e norte-americana envolvendo os produtores
afirmativa, consciente de que não está revogando as orgânicos e tradicionais que tiveram sua produção
conquistas, as prerrogativas e os direitos afirmados contaminada pelos transgênicos.
até hoje. Esta Casa não tem receio nem pejo, porque Sr. Presidente, as pessoas que nos acusam de
nada está fazendo de errado. (Palmas.) Não teme que estar na escuridão são aquelas que talvez vivam na
juiz de primeira, segunda, quinta ou sétima instância claridade da bomba atômica, que acreditam religiosa-
interprete de forma errada o que, no uso de sua cons- mente na Ciência e foram incapazes de examinar o
ciência, está votando na noite de hoje. Portanto, os trajeto dela no século XX e no princípio do século XIX.
partidos que encaminham o voto "sim" agradecem,
por educação, mas não necessitam da proteção da
ilustre bancada do PTB, porque nada que suscite dú
vidas está sendo votado na noite de hoje a respeito
dos direitos e das prerrogativas da. Casa e de cada
Deputado.

Sr. Presidente, com essa convicção, encaminho
o voto "sim". (Palmas.)

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.
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Vamos discutir o que queremos para o Brasil. Heinze, Alex Canziani, Fátima Bezerra, Dimas Rama-
Temos agricultura orgânica e convencional crescen- lho e Murilo Zauith.
tes e nichos de mercado na Europa e no Japão que O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
querem produto não·contaminado. E não podemos palavra pela ordem.
abrir mão disso no futuro. Não podemos entregar o fu- O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
turo da nossa agricultura a sementes que podem ou V.Exa. a palavra.
não ser entregues ao Brasil. O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem.

Precisamos também pensar, Sr. Presidente, nas Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, por favor,
várias possibilidades de crescimento de que dispo- não se esqueça de que eu era 018° da lista de inscri-
mos. Não produzimos transgênicos, mas quem é tos, antes de terminar a primeira sessão. Peço a
mais produtivo na produção de soja? O Brasil ou os V.Exa. que me inclua na mesma lista.
Estados Unidos? Ultrapassamos os norte-america- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
nos na produçãO do grão. Concedo a. palavra ao nobre Deputado Roberto Freire

Concordo com os defensores dos transgênicos para uma Comlmicação de Liderança, pelo PPS.
num só ponto: podemos adicionar valor à produção OSA. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Lí-
agrícolamediante apesquisa e o trabalho intelectual. der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Isso estáprovado. Há no meu gabinete grande pes- Srs. Deputados, serei breve, mas não poderia deixar
quisa sobre isso. Produzimos a soja, no entanto, de atender ao chamado feito pelo Deputado Fernan-
quem isola essa proteína ganha muito mais dinheiro do Gabeiira.
do que nós. Faremos um grande debate na Câmara dos De-

P()r que não concentrar nossa capacidade inte- putados, o qua.I, aliás, tem lugar em todo o mundo.
lectual na valorização de nossos produtos agrícolas, Trata-se de definir se seremos contemporâneos do
em vezde inventar, como se inventaram os transgêni- futuro ou se ficaremos numa posição de retrocesso e
cos, sÓ porque são modernos e aparentemente ge- impediremos o livre desenvolvimento da pesquisa ci-
ram maior produção, semexaminar a situação objeti- entífica na área da agricultura.
va dos.Estados Unidos e do Canadá? A transgenia éum dos aspectos do desenvolvi-

lamentavelmente, comissão de homens dignos mento da Ciência e das inovações tecnológicas. Tra-
e honrado.s foi para os Estados Unidos e o Canadá de ta-se de debate aberto em todo o mundo e que será
maneira equivocada. Queríamos que ela fosse com aberto aqui também. É obscurantismo imaginar que
nosso dinheiro e com nossa independência. Infeliz-esse debate será interditado ateando-se fogo em pes-
mente, .ela foi com o dinheiro da Monsanto e da quisas, como fizerarnno Rio Grande do Sul; que os
Embaixada. dos Estados Unidos. trabalhos da EMBRAPAtêm de ser paralisados por-

ObdQado, Sr. Presidente. (Palmas.) que não há estudo.de impactos ambientais; que cor-
O SR. GONZAGA PATRIOTA _ Sr. Presidente, tando recursos para pesquisas impediremos que a

FIOCRUZ desenvolva nos fármacos um DNA recom-
peço a p<?ilavrapelaordern. b' d . . .. . .. dT d

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem mante. e organ.l~mosge?etlcamente mo Ilca os.
. . O mundo faz isso. Qito a E~ropa, um dos poucos ni-

v.Exab~~1~6~ZAGA PATRIOTA {PSB-PE. Pela or- chos nos quais, por morÇ3.tóda, tentou-se impedir o li-
dem. Sem reviSão do orador.) _ Sr. Presidente, votei vre desenvolvimento da pesquisa. Inteligências saí

ram daquele continente, o que pode fazê-lo perder
de acordo com a orientação da bancada na votação competitividade no futuro.
anterior. É para esse debate que somos chamados, com

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os o pluralismo, a abertura e a posição democrática de-
seguihtes Parlamentares estão inscritos para falar: monstrados pelo Deputado Fernando Gabeira. E nós,
Gervásio Silva, Carlos Willian, Valdenor Guedes, Le- do PPS, assim também o fizemos. Mas não pode al-
onardo Mattos, João Magno, Babá, Ronaldo Caiado, guém chamar de traidor quem por acaso defende a li-
Onyx Lorenzoni, Arnaldo Faria de Sá, Tarcisio Zim- vre pesquisa. (Muito bem!) Não pode a~guém ter vi-
mermann, Wilson Santos, Eduardo Valverde, Jair Bol- sões obscurantistase achar que pode, com o fogo da
sonar(), Zé Geraldo, Mariângela Duarte, Claudio Ca- Inquisição, queimar pesquisas, impedir que elas se-
jado, Datcísio Perondi, Jefferson Campos, João Cor- jam desenvolvidas e imaginar que vai deter a roda da
reia, João Fontes, Leonardo Monteiro, Luis Carlos história, pela célebre opinião de que no País não
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pode haver agronegócio, que o que vale é a subsis
tência, a via campesina que quer voltar ao tempo do
fogo e produzir apenas internamente. (Muito bem!
Palmas.)

Fui aqui e em outros lugares chamado de órfão
do Muro de Berlim. Na condição de comunista, pode
ria achar que a agricultura, o desenvolvimento e o
progresso podem vir a qualquer título. Não é isso. Te
rnos a exata dimensão do que surgiu de novo no mun
do com a ecologia e sabemos que é a agenda do futu
ro.

Mas isso não pode ser força conservadora e re
acionária que impeça o desenvolvimento daquilo que
nos garantiu estar aqui e evoluir na aventura humana
da Terra: nosso pensamento racional, nossa inteli
gência, nossa capacidade de desenvolver o conheci
mento.

Sr. Presidente, esse debate engrandecerá a
Casa, e o PPS participará dele. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. Vou anunciar o resultado:

VOTARAM:
SIM 403
NÃ027 ABSTENÇÃO 34
TOTAL 464

É MANTIDA A EXPRESSÃO.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
PEC N° 40/2003 - DVS N° 3 - EXPRESSÃO "OU

DE QUALQUER NATUREZA"

Início Votação: 13/08/200320:36
Fim Votação: 13/08/2003 20:48

Presidiram a Votação:

João Paulo Cunha - 18:33
Resultado da Votação
Sim 403
Não 27
Abstenção 34
Total da Votação 464
Art. 17 1
Total Quorum 465
Orientação
PT -Sim
PFL- Sim
PMDB-Sim

PSDB-Sim
PTB-Não
PP-Sim
PUPSL - Liberado

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

PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim

PCdoB-Sim
PRONA-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Abstenção
Almir Sá PL PUPSL Abstenção

Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Franciscq Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim

Total ROlraima : 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 8

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PTSim
José Priante PMDB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Abstenção
Vic Pires Franco PFL Sim

Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PTB Não

Total Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PPS Abstenção
Carlos Souza PL PUPSL Sim

~--- ------ -----~-~----~~-----~
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Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL.PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSOB Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Miguel de Souza PL PL/PSL Sim
Total Rondonia: 7

ACRE
Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMOB Sim
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS
Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSOB Sim
Homero Barreto PTB Abstenção
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PLlPSL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Oimas PSOB Sim
Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim

Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Or. Ribamar Alves PSB Sim

Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Abstenção
Luciano Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Sim
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Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMOB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSOB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago POT Abstenção
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Ariosto Holanda PSOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB· Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
Gonzaga Mota PSOB Abstenção
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMOB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Não
Roberto Pessoa PL PLlPSL Sim
Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Ura PSOB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Abstenção
Marcelo Castro PMOB Sim
Moraes Souza PMOB Sim
Mussa Oemes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMOB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Total Rio Grande do Norte: 5
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PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Abstenção
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Abstenção
Wellington Roberto PL PUPSL Abstenção
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTS Sim
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMDB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Abstenção
Severino Cavalcanti PP Sim

Total Pernambuco: 24

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Abstenção
João Caldas PL PUPSL Sim

João Lyra PTB Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Total Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim

João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não

José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim

Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim

Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim



Agosto de 2003 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38443

Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 35

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Abstenção
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilrnar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías SilvestrePSB Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Abstenção
João Magno PT Sim
João Palllo Gomes da. Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTS Não
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
MarCio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad JÚnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Maúro Lopes PMDB Abstenção
Narcio Rodrigues PSDB Sim

Odair PT Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTS Não

Ronaldo Vasconcellos PTB Abstenção
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Abstenção
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Abstenção
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Não

Eduardo Paes PSDB Sim

Elaine Costa PTB Abstenção

Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim

Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTS Abstenção

Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSS Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Abstenção
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Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PSB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Abstenção
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Sim

Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Oro Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim

Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Càndido PV Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PLlPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Nelson IVlarquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Abstenção
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim

Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Abstenção
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Sim

Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo : 65

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Abstenção
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Total Mato Grosso: 6

-------- ----"--- --------
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DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDS Sim
José Rajão PSDB Não
José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Sim
Sigmarihga Seixas PT Sim
Tatico PTS Não
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDS Sim
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
Enio Tatico PTB Não
João Campos PSDS Sim
Jovair Arantes PTS Abstenção
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDS Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Abstenção
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo lauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
AJex Canziani PTB Abstenção

André lacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim

Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Abstenção
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDS Sim
Oliveira Filho PL·PUPSL Sim
Osmar SerraglioPMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PSS Sim
Total Paraná: 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
lonta PP Sim
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim

Darcíslo Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
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Enio Bacci PDT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTB Abstenção
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Abstenção
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Abstenção
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 27

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa Requerimento de Destaque para Vo
tação em Separado n° 9, da bancada do PFL, nos
seguintes termos:

"Sr. Presidente, requeremos a V. Exa.,
nos termos do art. 161, V, e § 2 0 do Regi
mento Interno, destaque para votação em
separado do § JO do art. 40, constante do
art. 10 do substitutivo.

Sala das sessões, 5 de agosto de 2003. - Rodrigo
Maia, Vice-Líder do PFL:'

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
2 oradores para falar contra e 2 para falar a favor da
matéria.

O Deputado que falar contra a matéria defende
rá a manutenção do texto do Relator.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação da bancada na última vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados que falarem contra a matéria, falarão con-

tra a supressão do § 7°, e os que falarem a favor de
fenderão a supressão do § 7°.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a VExa. que faça consignar que na votação an
terior aesta votei de acordo com a orientação da ban
cada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está consignado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Eduardo Valverde, que falará contra a matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas sema
nas, tem-se debatido profundamente na Casa a reali
dade de mais de 5 mil Municípios e o regime de Previ
dência que neles existe. Foi amplamente discutido
que mais de 2 mil Municípios têm regimes próprios de
Previdência e cobram contribuição de pensionistas e
inativos.

O texto apresentado pelo Relator isenta mais de
400 mil pensionistas e inativos que hoje pagam contri
buição previdenciária, porque não há limite para a co
brança. Diversos Municípios passam a cobrar da ina
tividade a partir do salário mínimo, praticamente 70%
do nível remuneratório do servidor público municipal e
estadual. Que justiça é essa sobre a qual se fala tanto
na Casa, para recuperar o nível remuneratório de ser
vidores inativos municipais e estaduais e de 12 Capi
tais do Brasil?

O texto apresentado pelo Relator pretende cor
tar a transferência de renda dos mais pobres aos mais
remediados, tenta fazer justiça no regime previden
ciário, que tem de ser universal e cujas regras têm de
proteger todos os brasileiros e não diferenciar uns em
detrimento de muitos.

Teve coragem o Relator, pois precisou vencer
a postura estratificada de um sindicalismo que copi
ou a estrutura vertical criada por Getúlio Vargas há
mais de 50 anos, que não deu ao País sindicalismo
representativo, de massa, mas consolidou o corpo
rativismo. Isso fez com que se perdesse a noção de
Estado republicano e soberano, que deve dar condi
ções de vida, trabalho e renda a mais de 40 milhões
de brasileiros que vegetam nas periferias das gran
des cidades.



'Verbete: órfão
Adj.
1. Que perdeu os pais ou um deles;
2. P. ext Que perdeu um protetor;
3. Fig. Abandonado, desamparado, pri

vado;
4. Fig. Desprovido, falto':

Sr. Presidente, é este Governo que se diz dos
trabalhadores, que sempre defendeu o serviço públi
co de qualidade, que, numa só reforma, destrói por
completo a categoria. É claro que a base do Gover
no agora virá com discurso diferente. Um discurso
não engana ninguém, porque todos sabemos qual é
a proposta do Governo.

Para entendermos a barbaridade da matéria,
voU citar um exemplo: se o servidor morre na ativa,
não é garantida a integralidade da pensão do cônjuge
e dos filhos. Era o que o. Governo queria.

É por isso que o PFL apresentou este destaque,
mas tenho certeZade que, nesta noite, ele será o des
taque de cada um dos Parlamentares aqui presentes.
V.Exas. vão refletir até a hora da votação e entende
rão que a proposta do Governo é uma agressão a viú
vas e órfãos brasileiros.

Sr. Presidente, o Governo já venceu na questão
da integralidade dos proventos dos servidores, já ven
ceu na paridade, infelizmente também já venceu na
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O enfrehtamento corajoso da questão pelo par- 25% do valor do seu salário, sem falar na taxação de
tido da base aliada, tão bem retratado pela revista 11 % a título de contribuição previdenciária. No decor-
Veja desta semana, deu-se muitas vezes em debates rer do tempo, como não haverá mais paridade, com
com a nossa base social, que veio a esta Casa cobrar certeza perderá o poder de compra, porque os Gover-
ações, que trouxe caravanas. É necessário ter cora- nos Federal, Estaduais e Municipais não darão o
gem para tradu2ir a vontade e as fragilidades daspes- mesmo reajuste a. ativos e inativos. Quando o traba-
soas que não podem vir ao Congresso Nacional. Ihador falecer, ainda haverá o redutor no benefício do

O Parlamento deu importante passo ao priorizar pensionista.
a melhoria das condições de vida dos brasileiros que Sr. Presidente,.não haverá pensão no Brasil que
não têm acesso a renda e a trabalho, mas que mere- garanta à família .do servidor público brasileiro faleci-
cem a atenção do Estado brasileiro,quequerrecupe- do pelo menos sobreviver. Vou repetir: acaba a pari-
rar sua capacidade republicana de representartodos dade e são estabelecidos a taxação dos inativos e o
e não apenas aqueles mais falantes ou mais organi- redutor de 50% ou 30% nas pensões. Eo Governo
zados, principalmente os fragilizados. OEstado brasi- ()usa dizer que avançou. Não avançou, a situação é
leiroc()bra cargafiscal extremamente elevada dos ci- péssima. O Governo do Presidente Lula, do Partido
dadãose deve retorná-Ia com aç~es nas áreas políti- dos Trabalhadores, está destruindo o serviço público
ca, ~ocial e. pública, voltadas .para a promoção da e o Estado moderno brasileiro. Não podemos aceitar
igualdade, com o rompimento dos grilhões que aprisi- que questão nunca antes tratada apareça dessa for-
onam o Brasil, o que até hoje não foi possível fazer. ma. Nenhum político, em tempo algum, teve a ousa-

Sabemos também que 90%. dos servidores pú _ dia de pensar em taxar pensionistas.
blicosbrasileiros não percebem mais de 5 salários Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei-

mínimos. Quando se fe2,. corajosamente, esta refor- :~o~ ~~~=~~a~~J:~~:i~1u~J/~;icado da palavra ór-
ma do texto constitucional, a intençãonão era penefi
ciar apenas algunK Sabemos ser~ecessáriofortaJe
cer () Estado brasileiro. Não seIorta.leceo serviço pú
blicosimplesmente da~do~lhe regras diferentes dos
demaistrabalhadores,mas fo~alecendoe estruturan
do a~carreira~tfpicasdrEstado,principalmente uni
ficand()o Regime Jurídico, .com prioridade àquelas
atividade~que precisam de isenção, autonomia e sa
lário condigno.

É dessa forma que fortaleceremoso serviço pú
blico, sem demagogia para poucos em detrimento de
muitos.

O $R.•. PRESIOENTE (João Paulo Cunha) 
Para el1caminhar a favor da matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.)-Sr.• Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, na tardedehojetive oportunidade de tratar da vo
taçãodesta matéria. va.rtIos apreciar nesta noite tal
vezumdos .. mEüoresabsurdos que já tramitaram na
Câ.ITI~ra dos Deputados, na história do Brasi.1 e, possi
velrJ)~nte,domundo: n9nca se. pensou em taxarpen
sionistas. Com a aprovaçã() do texto da reforma da
Previ~ênpia, 0C3overnoacaba com a integralidade
dos pr()v~ntos de mais de 95% dos servidores e com
a paridad~, mas não para garantir salário igual entre
ativos e inativos.

I~soquerdizer o seguinte: quando o servidor se
aposentar, certamente, já na largada perderá 20%,
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votação do destaque sobre a taxação dos inativos. anos, e a liquidou. Como é que, passados 2, 3, 5, 8 ou
Mas este é demais, é o auge do absurdo, da má von- 10 anos, alguém bate à sua porta e diz: "Vim aqui co-
tade e da falta de respeito ao servidor público brasilei- brar juros e correção monetária". Ele vai perguntar:
ro. Por isso peço a todos os Parlamentares que apro- "Mas do quê?" E a resposta será: "Da conta que você
vem o nosso destaque, votando "não". pagou". Se a conta dos inativos está quitada, por que

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a vão cobrar deles juros e correção monetária?
palavra pela ordem. Não queremos isso. Quem está aposentado tem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem direito adquirido. Claro que não queremos altas apo-
V.Exa. a palavra. sentadorias, marajás e altas pensões. Esta é a dife-

A SRA. MIRIAM REID (PSB-RJ. Pela ordem. rença: não somos contrários às reformas simplesc
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas mente por serem originárias do Governo. O PDT tem
votações anteriores, votei com o partido. apontado muito claramente questões pontuais que

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ precisam ser respeitadas. Nesta reforma, o serviço
Para encaminhar contra a matéria, concedo a palavra público tem de ser respeitado. Por exemplo: devemos
ao nobre Deputado Pompeo de Mattos, do PDT do definir teto salarial decente e não salário de marajá.
Rio Grande do Sul. Ressalto ainda que deve haver um piso salarial para a

O SR. POMPEO DE MATIOS (PDT-RS. Sem categoria. Todas as casas que têmteto, têm piso. No
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta- entanto, vemos nessa reforma a fixação de um teto,
res, há evolução no entendimento deste destaque, sem um piso. E qual é o piso salarial dos servidores
como já disse o Deputado Rodrigo Maia. públicos f1ederal, estadual e municipal? Alguém pode

Na construção da reforma, nosso partido, o me responder? O teto, todos vamos conhecer, mas o
PDT, tem feito uma série de questionamentos, especi- piso, ninguém sabe qual é. Assim vale para aposenta-
almente no que diz respeito ao aposentado. Não só dos e pensionistas.
em relação ao servidor que atualmente está nessa si- Este é o nosso posicionamento.
tuação, mas também aos futuros aposentados e pen- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
sionistas. Concedo a palavra, para falar a favor da matéria, ao

Na proposta do Governo, os pensionistas são os Deputado Paudemey Avelino.
bodes expiatórios das distorções do serviço público. O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Sem
Sabemos que elas existem, não queremos tapar o Sol revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
com a peneira. No caso específico das pensões, De- putados, quero falar neste momento principalmente
putado Onyx Lorenzoni, sabemos que existem pen- às mulheres, que serão as maiores vítimas desta pro-
sões de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil, de 50 posta a ser votada depois da apresentação de emen-
mil reais, várias pensões sobre o mesmo salário. Co- da aglutinativa. O destaque do PFL vai fazer um míni-
nheço o caso específico de um general que veio a fa- mo de justiça à população depois da aprovação da
lecer e, por conta de uma série de motivos, pratica- dura proposta de reforma da Previdência, da reforma
mente 80 anos de pensão foram pagos. fiscal da Previdência que ninguém jamais poderia

Temos de ter clara a compreensão de que não é imaginar fazer.
porque existem pensões altas que vamos nivelar as Falo principalmente às viúvas, que terão à sua
outras por baixo. Quero, sim, a correção das grandes frente a dura missão, a dura responsabilidade de edu-
pensões. Ninguém tem que ser pensionista marajá. car seus filhos, órfãos daquele que serviu ao Estado
Entretanto, não vamos nos esquecer da viúva pobre, brasileiro.
não vamos nos esquecer dos pequenos. Essa dife- Sras. e Srs. Deputados, ainda há tempo de cor-
rença é fundamental.Esse é o questionamento que rigir essa injustiça em relação aos familiares de ser-
apresentamos. vidores que, ao longo da carreira ou no exercício do

Mas as negociações evoluíram satisfatoriamen- seu mister - seja promotor da República, seja juiz,
te, de tal sorte que vamos ver respeitado, pelo menos seja auditor fiscal, seja delegado de polícia...,., morre-
um pouco, o direito dos pensionistas. Essa é uma das ram sem ter cumprido todas as determinações e exi-
preocupações do PDT. Na reforma, o atual aposenta- gências estabelecidas na reforma do Relator José
do é quem vai pagar o pato roubado, até porque - e é Pimentel.
bom que se diga - é exatamente aquele que devia, Como ficará a viúva? Será justo tratar dessa for-
que parcelou a dívida em vários meses ou em muitos ma pessoas que assinaram um contrato com o Esta-

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



O § 3D do art. 40 diz que para o cálculo dos
proventos de aposentadoria, por ocasião de sua
concessão, serão consideradas as remunerações
utilizadas como base para as contribuições do ser
vidor aos regimes de Previdência de que tratam
este art. 40 eo art. 201, sobre o regime geral. É a
média do regime geral, de onde foi originário. Tra
ta-se do contrato de trabalho do servidor público
futuro e do regime próprio. Portanto, aqui não exis
te a integralidade.

O PFL tenta beneficiar todos os servidores. Na
verdade, o seu destaque beneficia os atuais servido
res aposentados que vão gerar pensão, mas prejudi
ca os futuros servidores públicos de Municípios, Esta
dos e União.

Por isso, o diabo não pode estar atrás desse de
talhe. Encaminho contrariamente a este DVS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos
Aleluia, como autor dodestaque e para uma Comuni
cação de Liderança, pelo PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-SA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, mais uma vez afirmo que as pessoas
prestam atenção ao que fazemos aqui. E essa foi
grande mudança na democracia brasileira.

No passado, quando comecei minha trajetória
como Deputado desta Casa, votávamos e, no outro
dia, os jovens jornalistas publicavam o assunto, as te
levisões públicas transmitiam fragmentos dos traba
lhos, e as pessoas tomavam conhecimento de alguns
fatos que ocorriam na Casa. Naquela época cabiam
discursos como o do Dr. Pimentel, aliás, seu nome dá
origem ao fel que oferece ao servidor público.

Nesta semana, o Líder do PT teve recepção
nada calorosa em Alagoas e disse que as vaias vie
ram da direita. A imprensa me procurou para comen
tar o fato, e humildemente disse que na concepção do
PT o servidor público, para ser de. esquerda, tem de
comer pimenta e dizer que é refresco. Essa é a postu
ra do Sr. Pimentel.

O que o PFL quer é muito simples, não tem mis
tério, Deputado Inocêncio Oliveira. Queremos que o
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do brasileiro? Não, Sras. Parlamentares! Não, Srs. '~rt. 40 ..
Parlamentares! Eu digo que é injusto. É chegada a § r Lei disporá sobre a concessão
hora de o Plenário fazer justiça. Homens e mulheres do benefício de pensão por morte, que
deste País que têm a delegação de votar em nome do será igual ao valor dos proventos do servi-
povo brasileiro, vamos corrigir essa injustiça, vamos dor falecido, ou ao valor dos proventos a
votar a favor do destaque que o Partido da.Frente Li- que teria direito o servidor em atividade na
beral apresenta neste momento, para fazer o mínimo data de seu falecimento, observado o dis-
de justiça. posto no § 3 D

".

Ora, meus amigos, o Governo já tirou muito do
funcionário público. Peço a compreensão dos Líderes
do Governo no sentido de que, no segundo turno da vo
tação dessa matéria, construa acordo sobre o teto único
para esses servidores, pelo menos para as carreiras ex
clusivas de Estado, a exemplo de professores, audito
res, delegados de polícia, policiais. Não é justo tratar de
maneira tão igual carreiras tão desiguais.

Reitero o pedido a cada um dos Srs. Parlamenta
res para que votem a favor deste destaque. Vamos su
primir do texto do Relator esse redutor infernal que vai
aterrorizar pelo resto da vida viúvas e órfãos do País.
Vamos manter no texto da Constituição a pensão inte
grai parEI. os dependentes dos funcionários que morre
ram ou morrerão no exercício de seu trabalho.

Sras. eSrs..Deputados, vamos dizer "sim" a viú
vas, viúvos e órfãos do Brasil. Vamos votar pela su
pressão do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Posteriormente à votação deste destaque de votação
em separado, votaremos a emenda aglutinativa.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado José
PimenteL

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a fé cristã nos ensina que o diabo se esconde
nos detalhes. No caso concreto deste DVS, os De
putados que defendem a sua supressão preten
dem retirar a redação do § 70 do art. 40 que deter
mina apagamento do valor total da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se deu o faleci
mento, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social
de que trata o art. 201, ou seja, até 2.400 reais. É a
remuneração bruta, que nas Regiões Norte e Nor
deste representa 94% dos servidores; nas Re
giões SUl, Sudeste e Centro-Oeste, 90%; e na es
fera da União, nos 3 Poderes, 74%. Portanto, é a
remuneração do mês do servidor em atividade.
Estamos falando sobre os futuros servidores. O
que exceder a isso é acrescido em 70%.

O destaque apresentado pela Liderança do PFL
retira isso, voltando a vigorara § 7° do art. 40, que diz:
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pensionista receba integralmente o salário do cônju- aceitar aquele texto. A nobre Deputada Celcita Pinhe-
ge falecido, e o órfão, para seu sustento, receba inte- iro, damesma forma, não arreda o pé dali.
gralmente o salário do pai ou da mãe falecida. Quere- Entendemos a dificuldade da base do Governo,
mos que o servidor, na aposentadoria, receba inte- rnas não podíamos abrir mão de votar este destaque.
gralmente os proventos. Esta é a tese cio PFL. É isso Queremos que a base do Governo venha aqui, diante
que vamos votar. Quem votar a favor do destaque do da TV Câmara, e diga ao seu eleitor: "Mentimos. Dis-
PFL, estará dizendo que vai receber integralmente a semos que não precisávamos de reforma, que não
pensão a senhora, o senhor ou o jovem órfão que vier precisávamos reduzir pensões, mas agora, enten-
a ser beneficiado. dam, somos Governo, e no Governo temos de reduzir

O Dr. Pimentel usa artifício, aproveitando-se de pensões'~

péssimo artigo que escreveu e foi aprovado: o § 3°. Essa é a dificuldade da base do Governo. Para
Ora, é evidente que, se aprovarmos a integralidade, nós, que não somos Deputados da base governista,
vamos ajustar o texto. O § 3° é uma confusão só, por- não há nenhuma dificuldade em votar. Uma parcela
que não esclarece sequer como calcular a pensão. do PSDB, do PFL, do PPB, do PMDB, do PP e do PTB

No entanto, é necessário dizer~ e faço questão não têm dificuldade em votar porque não foram para
de fazê-lo com muita calma ~ que, graças à ação do as ruas, como os candidatos do PT, dizer que não ha-
PFL, partido verdadeiramente de Oposição, o Gover- via necessidade de fazer essa reforma.
no concordou com a mudança. E ainda que não apro- O Governo Lula será chamado de Idade Média do
vemos o destaque para garantir a integralidade dos servidor público, o período das trevas para a categoria.
proventos de pensionistas, viúvas e órfãos, não have- Jamais se imaginou que o servidor público seria tão
rá mais a redução de 50%. O texto do Deputado José maltratado, tão desprezado, tão humilhado, a ponto de o
Pimentel é tão ruim que suportou a nossa pressão e Relator ir à tribuna e dizer que o texto que escreveu é
também porque a Deputada Laura Carneiro e a horrível. Mantido este texto, o servidor vai ficar em situa-
Assessoria do PFL descobriram nele um grande equí- ção pior do que ficaria com a emenda aglutinativa. O
voco: se um jovem servidor casado, com salário de

Relator disse que o diabo gosta dos detalhes, mas será
mil reais, morre no início da carreira, a pensionista
percebe 100 reais; se ganha 3 mil reais, a pensionista que foi o diabo que escreveu o § 3°?
recebe 200 reais. É isso o que está sendo votado. Sr. Presidente, faço questão de dizer que, não

Mas o PFL tomou cuidado ~ e presto homena- fosse o PFL, o subteto não seria equivalente a
gem aos meus companheiros que têm vinculação 90,25% do salário de Ministro do Supremo; não fosse
com os Governadores e merecem todo o respeito do o PFL, a integralidade e a paridade dos atuais servi-
partido ~de forçar a construção da emenda aglutinati- dores não seriam preservadas; não fosse o PFL, a
va que permitirá, se não a aprovação da integralidade pensão dos militares estaduais não teria ficado como
dos proventos, pelo menos que o abatimento não seja está; não fosse o PFL, não teríamos a emenda agluti-
de 50%. nava que votaremos a seguir, se cair este destaque;

Considero a emenda aglutinativa a ser votada não fosse o PFL, estaríamos votando a reforma que
grande vitória do nosso partido, dosbravos companhe- tinha o único objetivo de colocar dinheiro no caixa de
iros e das mulheres do PFL, da nobre Deputada Nice Lula. Sempre defendemos a reforma, mas aquela que
Lobão, que não arredou o pé daqui um minuto enquan- garanta Previdência sustentável, de longo prazo, que
to se votava a matéria; da nobre Deputada Kátia traga justiça social e que inclua os 40 milhões de bra-
Abreu, que representa o PFUMulher; de todos os no- sileiros excluídos.
bres Deputados do partido. E o que faremos, Sr. Presi- Sr. Presidente, nós do PFL, da Oposição, os
dente, com a emenda aglutinativa que votaremos de- companheiros dos outros partidos que nos acompa-
pois? Faremos com que fique claro o cálculo do valor nham, não nos julgamos vitoriosos, porque o servidor
da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o público não é vitorioso. Mas quero dizer, especial-
limite máximo dos benefícios do regime da Previdência mente ao servidor público, que cumprimos o nosso
Social, acrescidos, se for aprovado o nosso destaque, dever cívico de aperfeiçoar a emenda; cumprimos
de 100% do que exceder a esse limite. É claro, se não também o dever de não deixar que o PT se esconda
for aprovado, de 70% e não mais de 50%. atrás da ausência dos destaques. Os DVS são funda-

Quero também afirmar que o PFL tem sensibili- mentais para que cada um preste contas ao seu elei-
dade. A nobre Deputada Zelinda Novaes por várias torado.
vezes me procurou para dizer que não poderíamos Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

- -------- -- -------
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pelle
grino, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
mais uma vez a esta tribuna, como fiz quando vota
mos a emenda aglutinativa, para lembrar que o texto
original da reforma da Previdência encaminhada ao
Congresso Nacional pelo Presidente Lula foi subscri
ta pelos 27 Governadores de Estado. A primeira lem
brança é a de que ela não interessa somente ao Go
verno Federal, mas também aos 27 Governadores,
independentemente do partido a que sejam filiados.

Lembro também quevotaram a favor do texto da
emenda aglutinativa da reforma da Previdência Depu
tados de todos os partidos, indistintamente. Para fa
zer justiça, só não votaram os do PRONA. Portanto,
não há necessidade de citar os partidos. Osdesta
quesaprovados também c()ntaram .com votos de Par
lamentares de todos os partidos. Mas reafirmo que
nãoé possível atribuir a um oua outro partido os lou
ros e os ganhos das mudanças que todos implemen
tarnos neste plenário.

O projet() da reforma chegou ao CongressoNa
cionâf pela$ mãos do Presidente Lula. S.Exa. afirmou
que o Congresso teria capacidade não só de deba
tê-ta,mastambérT1 de modificá-Ia. E fizemos impor
tante~ modifiC€içõesem seu texto. Não diria, como fez
o D~putadb J()sé Carlos Aleluia, que os avanços e
aprirnorall'lentos introd~zidos no texto devem ser atri
buídos aUT partido apenas, atéporque nenhum par
tido com assento nesta Casa poderia somar 308 vo
tos.

Portanto, se as mudanças ocorreram é porque
houve sen$ibifidade do Governo do Presidente Lula,
que entendeu o apelo da sua base aliada, majoritária
neste plenário, éimporlante deixar. registrado isso.
(Palmas.) O Governee a base aliada também tiveram
capacidad~e sensibilidade para negociar com a Opo
sição· efa:aer mudanças no texto.

Todos os Deputados e Deputadas são muito ex
perie~tes, sabem o que é$er Oposição eo que é ser
Governo. O Dep~tado .José Carlos Aleluia exerce seu
papeldemembro da Oposição, e os partidos que sus
tentamo Governo Lula ~gemcomoMaioria de Gover
no. Portarto, épróprio da Oposição fazer o que S.Exa.
faz. EaOposição n~o tem o ônus de governar.

Não Cluero entrar napolêmica que o Deputado
JoséC~rlqsAlelujaestab~leceu.A base do Governo
tem ~onvicçãod~que ajudou muito os servidores pú
blicosede quea reforma é necessária. Se assim não

fosse, digo e repito, o Presidente Lula, com sua histó
ria e seus compromissos, e os partidos que susten
tam o Governo neste Congresso Nacional não a apro
variam.

Vamos fazer as reformas porque estamos abso
lutamente convictos de que elas são importantespara
o equilíbrio fiscal, para a justiça previdenciária e para
assegurar, DeputadeAleluia, o pagamento não só
das futuras pensões, mas também das aposentadori
as daqui a 2,3, 10,20anos. Esta é a preocupação do
Presidente Lula e dos 27 Governadores de Estado
que, a todo o momento, pedem que seja aprovada a
reforma, reconhecendo ser mais importante para eles
do que para o Governo Federal. Não é à-toa que esta
reforma, volto adizer,tem o apoio dos 27 Governado
res de Estado e dos Deputados de todos os partidos.
Não há como desconhecer esse fato. Deputados de
todos os partidos votaram a favor da emenda agluti
nativa, das mudançasintróduzidas, inclusive da que
será estabelecida a seguir.

O Governo Lula teve a sensibilidade, com o apo
io de sua base de sustentação no Congresso, de ne
gociare dialogar cOma Oposição a proposta original
de redução dos proventos a partirde1 .058 reais; ele
teve a capacidade de elevare limite para 2.400 reais.
Portanto, a esmagadora maioriaqos servidorespúbli
cos não terá nenhum tipo de redução nas penSões.
Esta é a verdade.

Um governo que tem sensibilidade faz isso. E a
emenda aglutinativa que vamos votar a seguir elevará
para até 1.440 reais a isenção do desconto previden
ciário, no caso da contribuição dos inativos.

Quero lembrar,· mais uma vez, que em 2.400
Municípios do País é cobrada contribuição de inativos
que ganham entre 240 reais e 10 mil reais. A partir da
promulgação dessa emenda, os servidores públicos
estaduais e municipais inativos que ganham até
1.200 reais não contribuirão para a Previdência. Em
alguns Estados, 90% dos inativos pagam contribui
ção, podendo até adotar a redução de pensões.

Mas nós temos sensibilidade, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. E a nossa sensibilidade fez
com que aceitássemos mudanças nesse texto e o
aprimorássemos. É por isso que aprovamos a refor
ma da Previdência, 'algo que os Governos passados
tentaram, mas não conseguiram fazer,. porque houve
resistência. Neste momento, há amadurecimento. A
reforma é negociada, por isso está sendo aprovada.
Fazemos o melhor para o País e para os servidores
públicos.

Não quero entrar no mérito do balanço das re
formas apresentadas nopassado nem do seu conteú-



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
importante ficar claro para o conjunto da Casa que

"Art. 40 ..

§ r. Lei disporá sobre a concessão do
benefício de pensão por morte, que será
igual ao valor dos proventos do servidor fa
lecido, ou ao valor dos proventos a que teria
direito se estivesse aposentado na data do
seu falecimento, até o limite máximo estabe
lecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de cinqüenta por cento da parcela
excedente a este limite.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem votar "sim", votará pela manutenção do § 70

,

ou seja, a favor do texto.
O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o dispositivo desta.cado.
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do. Não quero falar do que cada um, quando adminis- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
tra Município, Estado e até outras esferas do Gover- PV vota "sim".
no, faz em relação a servidores e política social. A his- O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
tória está aí para todos julgarem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota

A minha bancada, a base de sustentação do "não", a favor do destaque.
Governo e eu, na condição de Líder do PT, temos a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
consciência tranqüila. Os Deputados da Oposição Como vota o PCdoB, Deputado Inácio Arruda?
que tiverem sensibilidade entenderão que procura- O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or-
mos o melhor caminho para o País, buscando o diálo- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é pre-
go com os servidores para fazer a reforma necessária ciso esclarecer a todos os Deputados que, infelizmen-

P , te, o destaque promovido pelo PFL, se aprovado, lon-ao ais. ge de ajudar os servidores públicos brasileiros, vai
Por isso, consideramos que a emenda apre- prejudicá-los. E mais: se aprovado, além de prejudicar

sentada pelo PFL não é a melhor para os servido- os servidores, deixaremos de examinar a emenda
res. Melhor é garantirmos a eles não só o pagamen- aglutinativa do Deputado José Pimentel e dos Depu-
to das pensões agora, mas também no futuro. E tados da base do Governo, apoiada por amplos seto-
para pagar a pensão agora e no futuro é necessária res da Câmara dos Deputados, que tentam elevar o
a reforma, para que o equilíbrio fiscal seja construí- patamar de proteção das pensões. Seria um enorme
do, e o País saia dessa situação, volte a crescer e prejuízo.
distribuir renda e, inclusive, dar reajustes mais Se reconhecermos isso, todos votarão pela
substantivos aos servidores no futuro. É isto o que manutenção do texto e, em seguida, a favor da
queremos: resolver o problema dos servidores pela emenda aglutinava, porque essa, sim, melhora a si-
questão trabalhista e não previdenciária. Servidor tuação dos pensionistas no Brasil inteiro. Esse é o
tem de ganhar bem, deve ter proteção e condições caminho que temos de adotar. Não podemos acre-
de trabalho, para ter dignidade na ativa e na inativida- ditar queo destaque vai melhorar a situação, que
de. vai garantir a integralidade dos proventos. Pelo con-

trário: com ele, os pensionistas podem perder ime
diatamenle 35% do benefício. Propusemos emenda
aglutinativa que corrige esse problema e eleva o pa
tamar de proteção para 70%.

Votamos a favor do texto do Relator, para em se
guida votarmos a emenda aglutinava que protege os
servidores públicos brasileiros. É este o voto do
PCdoB. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota de acordo
com o que o nobre Relator propõe na emenda aglutina
tiva que visa recompor 70% do salário superior a 2.400
reais para os pensionistas do País.

No sentido de melhorar aquilo que estava limitado
pela reforma aprovada até então, o PDT vota "sim" ao
texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com vota o PPS?

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
"sim".

-- ~--~---- -_._- --~--- -------------- --- ._._---~-----------~------------~-------_._---
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neste aspecto da reforma não estamos votando a ardidas, indigestas para serem postas em prática. O
proposta dos 27 Governadores e do Presidente Lula, dever cívico da Casa obriga-nos a tomar tal posição.
porque a proposta que chegou a esta Casa previa o Temos em seguida uma emenda aglutinativa
corte das pensões, preservando-as em 70%, e reme- que só poderá ser votada, só poderemos incrementar
tia à lei, e não aoquorum qualificado como esse, a de- 3 importantes medidas, se tivermos coragem de der-
finição do parâmetro para tal corte. rotar o DVS apresentado pelo PFL.

A negociação política nesta Casa, sobretudo da Volto a insistir: o Partido Progressista honra os
base, inseriu num primeiro momento a isenção de acordos que faz e vai manter o encaminhamento pela
1.058 reais; num segundo momento, fruto do debate manutenção do texto, com apenas mais uma ressal-
realizado pela base com os partidos que estiveram va. Na condição de Líder deste partido, e lutando
juntos na votação da emenda aglutinativa, elevou-se como estou em todo o processo de discussão da re-
para 2.400 reais essa isenção, com corte de 50% do forma, não possoaceitar que qualquer Deputado ocu-
valor excedente. Nova negociação política que resul- pe a tribuna e se auto-intitule promotor individual das
tou na emenda aglutinativa a servotada daqui a pou- mudanças que estão sendo feitas no processo legis-
co melhorou essa situação. lativo. Trata-se de processo, Deputado Professor Lui-

Hoje, o destaque do PFL, que poderia justifi- zinho, que está sendo construído por várias mãos no
car-se se não houvesse a emenda aglutinativa que Congresso Nacional. Nenhum Líder e nenhum parti-
votaremos daqui a pouco, se aprovado, tirará a prote- do individualmente tem o direito de se intitular autor
ção da pensão integral dos servidores públicos que exclusivo das mudanças que estamos fazendo na le-
ganham até 2.400 reais. Com a aprovação desse des- gislação previdenciária deste País.
taque as pensões serão remetidas para a Constitui- Estão de parabéns todos os Deputados que ma-
ção,que levará em consideração, segundo redação nifestamseu voto e exercem seu direito legítimo e de-
aprovada pelos Deputados, a média das contribui- mocrático. Todos, sem exceção, seremos os autores
ções, ou seja, a remuneração será pela média. Isso da reforma que está sendo. construída pela mão de
jamais garantirá a integralidade até 2.400 reais, valor cada um dos 513 Deputados deste País. (Palmas.)
esse que abrange 94% dos servidores públicos do O voto é "sim", pela manutenção do texto.
Nordeste, os quais perderão esse direito. O FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ. Pela or-

O PFL, que ontem ajudou não obstruindo a vo- demo s~m revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
tação das medidas provisórias e participou do debate vota "sim", com o Relator.
da emenda aglutinativa, sabe muito bem que o desta- O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela
que agol"a precisa ser derrotado, a fim de que possa- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
mos melhorar ainda mais a Proposta de Emenda à pequena tolerância porparte de V. Exa. , porque é ne-
ConstitUição na 40/03. cessário que o PSDB,. pela.s circunstâncias compre-

Portanto, °PSB vota "sim", Sr. Presidente. ensíveis de ser um partido de oposição e pelo voto
que vamos proferir, tenha um pouco de tempo, e eu

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL-RJ. Pela or- não souLíder e não posso usaro tempo da Liderança.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- (Pausa.)

co Parlamentar PUPSL vota pelo acordo do aumento Nós, doPSDB, não podemos simplificar a orien-
para 70%. tação de voto sem dar explicação cabal do que nos

Portanto, o Bloco Parlamentar PUPSL vota orienta neste momento a encaminhar o voto "sim".
"sim", pela manutenção do texto do Relator. Como todos sabem, tínhamos posição favorável

O 5R. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. à Reforma da Previdência Social e nos deparamos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. todo o tempo com o dilema de como nos defrontar
Deputados, tenho a impressão de que não há um só com a nova proposta do Partido dos Trabalhadores,
Parlamentar neste plenário que, de livre arbítrio, vote do Governo, de como agir em função dela. Podería-
matéria que deduza o redutor dos pensionistas brasi- mos fazer, como muitos já fizeram no passado - e al-
leiros do sistema previdenciário. Nenhum de nós faz guns podem estar fazendo no prl;lsente -, oposição
isso de bomgrado. Discutimos a matéria e o fazemos absolutamente sistemática ou fazer uma verdadeira
pensando num universo mais amplo, num bem maior oposição - ressa.lto que não sei exatamente o sentido
para a sociedade e na garantia de toda a coletividade, que quis dar o Deputado José Carlos Aleluia à ex-
que depende dessas medidas, mesmo sendo doídas, pressão "a verdadeira oposição".
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Nós, do PSDB, fomos a favor da reforma da Pre
vidência Social no passado porque achávamos e con
tinuamos a achar que ela é absolutamente imprescin
dível para que o País volte a crescer, a gerar empre
gos e a oferecer dias melhores à sua população.
Entendemos que não podíamos tomar posição sectá
ria de recusar liminarmente a reforma da Previdência,
pois essa postura representaria uma oposição não ao
Governo, mas ao País. Ao contrário, ajudamos o PFL,
estivemos ao lado dele muitas vezes, fazendo obstru
ção, usando todos os recursos regimentais, quando
isso era um instrumento para aperfeiçoar e melhorar
o projeto, pois não estávamos satisfeitos com ele.

Desde o início, tivemos estratégias diferentes. O
PFL, já na Comissão de Constituição e Justiça, recu
sou a admissibilidade; nós fomos a favor. Na Comis
são Especial, discutimos o projeto intrinsecamente no
seu conteúdo. Discordamos, achamos que o projeto
possui conteúdo fiscalista demasiado e que ele não
encarou convenientemente as carreiras típicas do
Estado. Tínhamos divergências. Mas acima das diver
gências, temos o objetivo comum de restabelecer as
finanças previdenciárias e, assim, ajudar a restabele
cer as finanças públicas do Brasil, precondição para
que o País se desenvolva.

Por isso, nós, do PSDB não deixamos de ser
oposição. Não sei, volto a dizer, o que é ser oposição
verdadeira, mas sei que estamos fazendo oposição
de maneiradiferente. Já que não temos condições de
alterar em tudo o projeto, procuramos fazer uma opo
sição parlamentar. O que quer dizer isso? Vamos ten
tar aperfeiçoar o projeto com os instrumentos regi
mentais.

Desde o início tivemos essa postura. Consegui
mos introduzir no projeto, com o apoio até de seg
mentos doPFL e de outros partidos da Oposição, um
regime especial para os trabalhadores de baixa ren
da, metade da população, que está excluída. Essa é
uma mudança que entendemos fundamental, o nosso
carro-chefe. Isso foi feito por meio de negociação com
as Lideranças do Governo, no Parlamento. Não fomos
a palácios, não pedimos favor, não pedimos emprego
e não estamos negociando cargos. Queremos o me
lhor para o Brasil, num projeto que é fundamental
para o País. Repito: conseguimos introduzir, com o
apoio das Lideranças do Governo, o regime especial
para trabalhadores de baixa renda. Minoramos a tran
sição, que era demasiadamente severa com os servi
dores atuais, em 2 pontos: o Relator, acatando suges
tão nossa diminuiu o redutor nos 2 primeiros anos e
reduziu o prazo de permanência no cargo, como pre
condição para a aposentadoria, de 10 para 5 anos.

No último momento da negociação, fizemos um
acordo, do qual nos orgulhamos. Estamos aqui para
cumprir esse acordo. Com outras forças, inclusive boa
parte da bancada do PFL, conseguimos fazer com
que a redução das pensões dos salários acima do
teto previdenciário de 2.400 reais fosse diminuído
para 30%.

Essa é uma diferença de estratégia. Não há
oposição verdadeira ou segunda oposição, há uma
divergência na maneira de ver o trabalho Parlamentar
neste momento.

Sr. Presidente, há ainda a previdência comple
mentar. Foi introduzido o princípio da contribuição de
finida em decorrência da nossa proposta de normas
gerais de previdência complementar.

Fizemos um acordo que consideramos o melhor
para o nosso País. Por isso, o PSDB encaminha o
voto "sim".

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, Sras. e
Srs. Deputados, é bom que, neste plenário, se resta
beleça a verdade de muitas coisas que foram ditas.

Épreciso restabelecer a verdade. O texto elabo
rado pelo eminente Relator, Deputado José Pimentel,
foi melhorado por uma negociação da base de sus
tentação do Governo. Em 12 Estados brasileiros - in
clusive Estados onde os Governadores são do PFL-,
10 Capitais e 1.540 Municípios brasileiros, já se co
bra, a partir de 1 real, das viúvas e das pensionistas.

Com essa negociação que fizemos na base do
Governo e com o relatório do Deputado José Pimen
tel, vamos isentar, pelo menos no Nordeste brasileiro,
94% das viúvas. Isso mesmo, elas não terão mais o
desconto nas suas pensões. Terão, portanto, ganho
de 11 % nos salários que recebem hoje, e não um
desconto, como disse aqui o eminente Líder José
Carlos Aleluia.

Sr. Presidente, o PMDB quer manter o texto da
reforma, quer fazer com que a nossa negociação pre
valeça com valores que agora estamos estabelecen
do, com o rebate de apenas 30% para quem ganha
acima de 2.400 reais. A partir disso, nas Regiões Nor
deste e Norte do Brasil, não teremos mais viúvas que
ganham até 2.400 reais pagando, como pagam hoje,
o desconto de 11 %.

Por isso, o PMDB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Como vota o PFL?
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O SR. ONYX lORENZONI (PFL-RS. Pela or- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é im- Como vota o PI, Deputado Arlindo Chinaglia?
pressionanteassistir à locução de alguns Parlamen- O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT-SP. Pela or-
tares. Quem está em casa não consegue compreen- demo Sem revisão do orador.) - Sr..Presidente, Sras. e
dercomo 50 ou 70 pode ser melhor do que 100. O que Srs. Parlamentares, primeiro devemos registrar o nos-
estamos propondo é que haja integralidade, 100%00 so profundo respeito quando numa figura aparente-
pensão. Como 50 é melhor? Em que matemática 70 é mente de retórica faz referência a viúvas, órfãos e
melhor que 1OO? Só nas contas dabase do Governo. pessoas que merecem a atenção familiar. Mas é exa-

O texto preparado pelo Palácio do Planalto era tamente por esse respeito que não devemos misturar
draconiano. O texto que estamos aprovando, nas a dor humana da perda com questões que interferem
palavras do Relator, Deputado José Pimentel, é dia- na vida de todos, mas que têm umaoutra dimensão: a
bólico. material. Nós, de fato, devemos contribuir para que to-

Sr. Presidente, solicito que equalizem o som do dos compreendamos nosso papel neste e em outros
microfone, porque está muito baixo. Parece que quan- momentos.

do o PFL fala o som abaixa. Neste momento, discute-se um destaque para
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A votação em separado que, se aprovado fosse, reme-

Presi9ência solicita à Seção de Sonorização e Grava- teria a matériaà Constituição, como foi pedido por um
çãoemPlenário que equalize melhor o som e aumen- orador da tribuna.' e passaria a vigorar exatamente o
te um pouco o volume. rt 7° d C t't' - t § 3° OIa, aonsl Ulçao, que reme eao,. ,jaaprova-

b SR._ ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, o do, da Propostade Emenda à Constituição n° 40/03.
texto é diabólico porque sangra o aposentado. Não O que isso significa? Em vez de haver a integralidade
basta sangrar o aposentado, reduzir de forma dramá- até 2.400 reais, o benefíCio seria calculado pela mé-
tica osalario .do servidorque se aposenta. O Governo dia de 2 regimês: o próprio e o geral.
quer ainda estripar o pensionista e a pensionista. Não há nenhum servidor no Brasil, nenhum

Basta fa*ermosumas contas. O texto que o Go- Pa.riam..ent.ar que..•. não saib.a. ..q..ue, se.•.. fo.r calculado
vemo quer aprovar hoje representa uma redução de . ....

.. J d' . d' 30% A' pela média, o valor será reduzido. Portanto, a inten-
50%;poque ee •.• IZ que vai aprovar epols, 0.1 ção aqui manifestada não se traduz por essa pro-
vêm rnais27%de Imposto de Renda e 11 % de contri- posta de DVS,porque a eme~daaglutinativa vai ga-
buiçãoqüe o Governo já aprovou. A pensionista, o rantir a integralidade à imensa maioria de pensio-
pensionista, o órfão Vão .ficar com o quê? Eu gostaria . d B .., D ·d· 'br· N .
muitod.~vercomo vão ficar aS pensionista ou os pen- nlstas •o rasl. os servI ores pu .•.•.IC05noorte e
sionista.sdaqu~les que hoje vêmà tribuna e proferem no Nordeste, 94% ganham até 2.400 reais; na Re-
essas barbaridades. gião Centro-Oeste, 90% do .lotai de servidores; e

E····· . . ,~ d' nas Regiões Sul e Sudeste, 74%.·...st~proposta e nao apenas raCOnlana, mas
tamb~mtr~idorada.esperançado povo brasileiro. O O SR. PRESIDE~TE (João Paulo Cunha) -
cidadão 9ue faz parte do Regime Geral da Previdên- Como vota o PT, Deputado Arlindo Chinaglia?
cia Sooial e< acha que.essas maldades acontecerão O SR. ARLINDO CHINAGUA - O PT vota "sim",
só c()rn o s~rvidor públ.icose prepare, pois ainda virá Sr. Presidente, mas peço~ermissão para concluir.
maldade para o Regime Geral da Previdência Social. Dito isso, quero chamar a atenção de todos os Parla-

O~pelo .8ue faz o PFL a todas as consciências mentares aqui, porqueparéce que. quando alguém
deste P<;irlarnento, independentemente dos cargos, vai à tribuna está falando pelpseupartido. Não neces-
das benesses, das verbas, das negociações, é para sariamente. Aqui refiro-me especialmente a algumas
que vote 100% para os pensionistas, para as viúvas, intervenções doPFL, não a todas. C}ualJói a proposta
porqu~,na. Il"l.àtemática brasileira, os órfãos e as viú- dos Governadores do PFL, do PMDB, do PT, de todos
vas s~b~'m9ue .100é.melhorque 70, melhor que 80. os partidos, junto com o Presidente da República?
Qualque~criança sabe disso. Não havia isenção até 2AOO reais, mas apenas até

(Marlifestações noplenário.) 1.058 reais, e não havia a int~g~alidade, como foi
pSR. P~f2SIDENTE (João Paulo Cunha) - mencionado aqui por outros oradores.

Como V()~flq BFL, D~putàdo? Neste momento, defender a viúva, mas princi-
OSR; ONYX lORENzONI- O voto é "não", Sr. palmente os mais pobres, sigOificarejeitar esse des-

Presidente. taque. Por isso a bancada do PT vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Informo ainda que amanhã a Comissão Especi-
Como vota o Governo, Deputado Aldo Rebelo? ai da Reforma da Previdência fará reunião, no período

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem. da manhã, às 10 horas, para fazer a leitura e a vota-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ção do vencido. É por isso que eu estava chamando o
destacar inicialmente que a emenda apresentada Presidente da Comissão, Deputado Roberto Brant.
pelo Relator, a qual elevou o teto inicialmente de O SR. PEDRO HENRV - Sr. Presidente, peço a
1.058 reais para 2.400 reais e mais 70% é uma con - palavra pela ordem.
quista desta Casa, é uma conquista de cada partido: O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
do PCdoB, do PDT, do PPS, do PSB, do PL, do PP, do VExa. a palavra.
PTB. Eu sei que é muito cara essa proposta ao Depu- O SR. PEDRO HENRV (PP-MT. Pela ordem.
tado e Líder Roberto Jefferson e à bancada do PTB, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não é o pa-
que manifestou desde o primeiro momento preocupa- recer vencedor que tem que ser lido na Comissão?
ção com o valor das pensões. Também é cara ao O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
PMDB, do Deputado Eunício Oliveira, que também Não, a Comissão tem que fazer a apreciação da reda-
manifestou desde o primeiro momento preocupação ção do vencido, para posteriormente voltar ao segun-
com esse tema, assim como o Deputado Pedro do turno. É para isso que a Comissão está sendo con-
Henry. vocada.

A base do Governo, Sr. Presidente, além de con- Então, convoco todos os membros da Comissão
seguir elevar a proteção para as pensionistas, tam- Especial da Reforma da Previdência para amanhã, às
bém soube negociar com os partidos de oposição e 10 horas, fazerem a discussão e apreciação do vencido.
teve êxito na relação com o PSDB, que compreendeu O Si=!. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
que uma emenda constitucional não é programa de a palavra pela ordem.
partido, não é programa de Governo. Não se muda a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Constituição a serviço de partido ou de Governo. Só VExa. a palavra. Peço a VExa. seja rápido, para que
se muda a Constituição a serviço da sociedade e do mais Deputados possam manifestar~se.

País. O PSDB teve elevada compreensão, e o Líder O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL-SC. Pela ordem.
Jutahy Junior compreendeu que essa era uma ques- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tão do Brasil. Deputados, esta é a Casa da democracia, mas a

Da mesma forma, quero registrar que mesmo grande maioria do povo brasileiro não entendeu a re-
no PFL, mesmo com a posição do Deputado José tórica, a linguagem jurídica, os discursos nesta Casa.
Carlos Aleluia, em nenhum momento o Líder do PFL Sr. Presidente, entendo que devemos desculpas
negou-se a discutir, a debater, a negociar e a procu- ao povo brasileiro. Ouvi Deputados em seus pronunci-
rar, dentro das suas limitações, incorporar as preocu- amentos dizerem ao povo que houve conquistas, hou-
pações e as aspirações dos Governadores do PFL. ve avanços. Taxa-se o inativo, reduzem-se as pen-

Por esta razão, quero agradecer a todos os De- sões, desmontam-se as carreiras típicas do Estado, e
putados, de todos os partidos, sem exceção, da base temos a coragem de vir aqui perante o povo brasileiro
do Governo e da Oposição, que vão manifestar nesta dizer que houve conquistas e avanços!
votação a compreensão de que não está em jogo o in- Não podemos fazer isso. A reforma tributária
teresse nem do Governo nem da Oposição, mas o in- está aí. Espero que os Estados brasileiros dos Gover-
teresse do Brasil. nadores que aprovaram a reforma da Previdência não

Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim". estejam amanhã na situação em que os Municípios
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A se encontram hoje.

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem Sr. Presidente, teria muito mais a dizer, mas
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- meu tempo é curto. Quero cumprimentar o meu Líder,
tema eletrônico. Deputado José Carlos Aleluia. Apesar de nem todos

Está iniciada a votação. os companheiros do partido estarem votando a favor
Queiram seguir a orientação do visor de cada de seus encaminhamentos, nosso Líder agiu demo-

posto. craticamente. O PFL entendeu nossos companheiros.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ninguém está sendo julgado ou votando sob cabres-

Informo ao Plenário que vamos ter mais uma votação to. Cada companheiro do PFL votou de acordo com
nominal. sua convicção, suas idéias e seus compromissos.

----- '~~"-'-"----"----------------
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Meus parabéns ao Líder e à equipe de assesso- nistra, porque estamos aqui para lhe dar apoio, mas
res do PR, que tão bem nos assessorou rio plenário queremos que S.Exa. faça um reparo, uma vez que a
e na Comissão da Reforma da Previdência. posse dos membros do conselho já está marcada

Muito obrigado. para terça-feira. Gostaria que, por meio do Diário Ofi-
O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente, cial da União, S.Exa. reconhecesse o erro e convo-

peço a palavra pela ordem. casse a Igreja do Evangelho Quadrangu~ar, represen-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem tada pelo seu Presidente, Pastor Mário de Oliveira.

VExa. a palavra. Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILLlAN (PSB-MG. Pela or- O SR. JEFFERSON CAMPOS - Sr. Presidente,

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e peço a palavra pela ordem.
Srs. Deputados, hoje, os órgãos de comunicação noti- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
ciaram que a Ministra da Ação Social, a ex-Governa- VExa. a palavra.
dora do Rio de Janeiro Benedita da Silva, criou comis- O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB-SP. Pela or-
são de trabalhó com membros de 15 igrejas evangéli- demo Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente, quero
caso Por intermédio de portaria publicada no Diário me somar ao Deputado Carlos Willian por seu pronunci-
Oficial, S.Exa. formou tal comissão com o objetivo de amento. Parabenizamos a· Ministra Benedita da Silva,
realizar alguns programas do Ministério, como elabo- ex-Governadora do Rio de Janeiro, pela iniciativa ímpar
rar proposta de cooperação com o Ministério e apre- de criação de comissão de evangélicos, que de certa
sentar proposta de constituição do conselho de pro - forma. sempre· foram discriminados no trabalho social,
grama. A idéia é muito boa, principalmente por de- mas que o têm realizado independentemente de ajuda
monstrar que este Governo está reconhecendo a im- governamental. Vemos com alegriao fato de a Ministra
portância dos evangélicos no trabalho social do País. nomear grupo de 15 igrejas para fazer levantamento

Ocorre que a segunda ou, talvez, a terceira mai- das áreas mais necessitadasdo País. Contudo, as igre-
or igreja evangélica do Brasil, a Igreja do Evangelho jas não vão começar a trabalhar agora na área social,
Quadrangular, que realiza grandioso trabalho social e porque já o fazem há muito tempo.
até está representada nesta Casa por 4 Deputados Vemos com alegria, repito, aíniciativa da Ministra,
Federais, não foi mencionada nem convidada para mas também queremos lamentar a falta nesse grupo de
participar desse trabalho. igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular, a

Sr. Presidente, não reconhecer o trabalho da Assembléia de Deus (Ministério Belém) e outras mais
Igreja do Evangelho Quadrangular é o mesmo que fa- que representam opov~evangélico brasileiro.
lar de luta e resistência e não lembrar do Partido dos Quero deixar registrado, primeiro, nossos para-
Trabalhadores; é o mesmo que falar em futebol e es- béns à Ministra e, segundo, em nosso nome e no da
quecer de falar do.Atlético Mineiro, do Flamengo ou bancada quadrangular que aqui está, nosso senti-
do Corinthians. mento de frustração, porque queremos continuar par-

Portanto, Sr. Presidente, acho que há um equí- ticipando ativamente da área social brasileira e tam-
voco. Entendo que a Ministra Benedita da Silva não bém oferecernqssa ajudá ao Governo.
deixou de lado neste grande trabalho a Igreja do Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quere-
Evangelho Quadrangular, que tem grande importân- mos ver na portaria também o nome do Presidente
cia, representatividade, com mais de 15 mil igrejas, Pastor Mário dé Oliveira, Deputado por 5 mandatos
mais de 23 mil pastores e quase 4 milhões de mem- nesta Casa e que tão bemrepresenta nosso povo. Te-
bres neste País. Acredito que tenha havido um enga- mos certeza de que a Ministra, com sua sensibilida-
no. Eu, os Deputados Jefferson Campos e Pastor Rei- de, fará esse reparo.
naldo, juntamente com o Pastor Gerson e com o Pas- Obrigado.
tor Josué, estamos tentando uma audiência com a Mi- O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi-
nistra para que S.Exa. nos explique como pôde es- dente, peço a palavra pela ordem.
quecer de uma da maiores igrejas evangélicas deste O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
País, principalmente aquela que está representada VExa. a palavra.
nesta Casa por 4 Parlamentares, defendendo o Go- O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB-RJ.
verno e até fazendo parte da sua base. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sr. Presidente, para finalizar, penso que isso Sras. e Srs. Deputados, amanhã estarei me licenci-
não é preconceito da nossa irmã em Cristo, a Sra. Mi- ando, deixando a Casa e voltando à minhaaldeia.
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AMAPÁ

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 8

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. RocIolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 8

VOTARAM:
SIM 361
NÃO 104
ABSTENÇÃO 9
TOTAL 474
É MANTIDO O DISPOSITIVO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

PEC N° 40/2003 - DVS N° 9 - § ]O DO ART. 40
Início Votação: 13/08/2003 22:06
Fim Votação: 13/08/200322:19
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 18:33
Resultado da Votação
Sim 361

Por imperativo de consciência, gostaria de fa- Não 104
zer breve registro para os Anais desta Casa, posto Abstenção 9
que não poderei fazê-lo na sessão especial que Total da Votação 474
V.Exa. certamente convocará em homenagem ao Art. 17 1
jornalista Roberto Marinho. Neste breve pronuncia- Total Quorum 475
mento, não poderei destacar - nem tenho tal pre- Orientação
tensão - todas as faces do seu talento poliédrico, PT _ Sim
mas deixo registrado que fruide sua amizade e sua PFL _ Não
consideração nos últimos 30 anos. PMDB _ Sim

Roberto Marinho era um homem empreende-
dor, um otimista permanente. Realizou grande tra- PSDB - Sim
balho em benefício da cultura, da informação, da PTB - Sim
educação, da democracia e do patrimônio brasilei- PP - Sim
ro. PUPSL - Sim

PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOv. -Sim
Partido Bloco Voto

Tive muito orgulho quando, visitando outros
países, vi a obra de arte brasileira, em especial de
minha cidade, o Rio de Janeiro, grande pólo de arte
visual. Em 100 países do mundo, pode-se ver a arte
do Rio de Janeiro.

Minhas homenagens certamente não substi
tuem bs registros que serão feitos pelo meu partido
na sessão solene que V. Exa. convocará, mas, por
imperativo de consciência, como deixo a Casa ama
nhã e volto ao Rio de Janeiro, quero registrar meu
respeito e minha homenagem ao grande jornalista
Roberto Marinho.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aproveito a despedida de V.Exa., Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, para convidar a Casa para a sessão
solene que se realizará amanhã, às 1Oh, em homena
gem póstuma ao jornalista Roberto Marinho.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Mesa vai anunciar o resultado da votação:
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Babá PT Não
José Priante PMOB Sim
Nílson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMOB Não
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Não
ZE3quinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Fra.ncisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Sila.s Câmara PTe Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSOB Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondonia: 7

ACRE

Henrique Afonso·PT Sim

João Correia PMOB Não
Júnior Betão PPS Sim

Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSOB Sim

Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Oimas psoe Não
Total Tocantins: 8

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Or. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Não
Luciano Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSOB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago POT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMOB Sim
Ariosto Holanda PSOB Sim
Amon Bezerra PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
Gonzaga Mota psoe Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Abstenção
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Não

Rommel Feijó PSOB Sim
Total Ceará: 19
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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
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB 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 Sim
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 Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim

Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Abstenção
Pedro Corrêa PP Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
RogérioTeófilo PFL Não
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Total Ser"gipe : 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
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Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
JOsé Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy JuniorPSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFLSim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães. PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Abstenção
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 38

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PSB Sim

Carlos MeUes PFL Não

Carlos Mota PL PUPSL Não

Carlos Willian PSB Sim

César Medeiros PT Sim

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Sim

Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não

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
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
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 PSD8 Sim
Odair PT Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
RomelAnizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Sitas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim

Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
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André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Abstenção
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Não
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PLlPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Não
Nelson Bornier PSB Não
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim

Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PFL Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não

Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Não

Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
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. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Abstenção
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Abstenção
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Não
João Herrmann Neto PPS Sim
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 Não
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Abstenção
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
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Robson Tuma PFL Sim
RubineUí PT Sim
Salvador Zimbaldi PTS Sim
TeIma de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei AssisPRONA Não
Vicente Cascione PTS Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSOS Sim
Zulaiê Cobra PSOS Não
Total São Paulo : 66

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTS Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSOS Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSOB Não
Total Mato Grosso : 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Não
José Rajão PSOB Não
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Abstenção
Os6rio Adriano PFL Não
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
Carlos Alberto Leréia PSOB Sim
Enio Tatico PTS Sim
João Campos PSOB Não
Jovaír Arantes PTB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOS Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Sim

Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMOS Não
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Sim
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
Oilceu Sperafico PP Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim

Gustavo Fruet PMOS Sim

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 BalbinoUi PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PSB Sim
Total Paraná: 29

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
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Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Não
Gervásio Silva PFL Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Mauro Passos PT Abstenção
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim

Luciana Genro PT Não

Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim

Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTS Sim

Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Sim

Veda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 28

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Srs. Parlamentares, em função do acordo das lide
ranças em torno da Emenda Aglutinativa n° 11, fi
cam prejudicados as Emendas Aglutinativas nOs. 9 e
10; e o Requerimento de Destaque n° 13 da banca
dado PSDB.

EMENDA AGLUTINATIA W 9

Com base no art. 118, § 30, combinado com o
art. 122, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, propõe-se a fusão das Emendas n° 170, 265,
400, 406, 430, 435 e 441 com o texto da Emenda
Aglutunativa Global n° 4 para dar nova redação ao §
]O do art. 40 da Constituição Federal, nos seguintes
termos:

"Art. 40 .
§ 70 Lei disporá sobre a concessão do

beneficio de pensão por morte, que será
igual:

I - ao valor da totalidade dos proven
tos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o
alt. 201, acrescido de cinqüenta por cento
da parcela excedente a este limite, caso
aposentado à data do óbito; ou

11 - ao valor da totalidade da remune
ração do servidor no cargo efetivo até o limi
te máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201, acrescido de cinqüenta
por cento da parcela excedente a este limi
te, caso em atividade à data do óbito."

Sala das Sessões, - Beto Albuquerque,
Vice-Líder do Governo; Pedro Henry, Líder do PP;
Neiva Moreira, Líder do PDT; Inácio Arruda, lí
der do PCdoB; Nelson Pellegrino, Líder do PT;
Roberto Jefferson, Líder do PTB; Eduardo Cam
pos, Líder do PSB; Roberto Freire, Líder do PPS;
Aldo Rebelo, Líder do Governo; e Sarney Filho,
Líder do pv.

EMENDA AGLUTINATIA W 10

Com base no art. 118, § 30, combinado com o
art. 122, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, propõe-se a fusão das Emendas n° 93, 122,
164,175,178,251,260,363,389,402,405,431 com
o texto da Emenda Aglutunativa Global n° 4 para dar
nova redação ao parágrafo único do art. 40 daquela
emenda, nos seguintes termos:

"Art.4° .
Parágrafo único. A contribuição previ

denciária a que se refere o caput incidirá
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apenas sobre a parcela dos proventos de
aposentadoria e das pensões quesupere:

1-cinqüenta por cento do limite máximo estabe
lecido para os benefícios do regime geral de previ
dência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, paraos servidores inativos e os pensionistas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

11 - sessenta por cento do limite máximo estabe
lecido para os benefícios do regime geral de previ
dência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, para os servidores inativos e os pensionistas
da União".

Sala das Sessões, - Pedro Henry, Líder do PP;
Roberto Jefferson, Líder do PTB; Aldo Rebelo, Lí
der do Governo; Professor Luizinho, Vice-líder do
Governo; Eunício Oliveira, Líder do PMDB; Bispo
RodrigUes, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL;
e Roberto Freire, Líder do PPS;

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa a seguinte

EMENDA AGLUTINATIA N° 11

Com base no art. 118, § 3°, combinado com o
art. 122, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, propõe-se a fusão das Emendas nO 73, 93,
122,164,170,175,178,251,260,265,363,389,400,
402,405,430,431 e 441 com a Emenda Aglutunativa
Global n° 4 para dar nova redação ao § 7° do art. 40
da Constituição Federal, ao parágrafo único do art. 4°
e ao caput do art. 7° daquela Emenda, nos seguintes
termos:

"Art. 40 .

§ 7° Lei disporá sobre a concessão do
< beneficio de pensão por morte, que será
igual:

I - ao valor da totalidade dos proven
tos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o
art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso apo
sentado à data do óbito; ou

11 - ao valor da totalidade da remune
ração do servidor no cargo efetivo em que
se deu O falecimento, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o
art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso em ati
vidade na datado óbito.

"Art. 4° .
Parágrafo único. A contribuição previ

denciária a que se refere o caput incidirá
apenas sobre a parcela dos proventos e das
pensões que supere:

I - cinqüenta por cento do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime ge
rai de previdência social de que trata o art.
201 da ConstITuição Federal, para os servido
res inativos e os pensionistas dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

11 - sessenta por cento do limite máxi
mo estabelecido para os benefícios do regi
me geral de previdência social de que trata
o art. 201 da Constituição Federal, para os
servidores inativos e os pensionistas da
União".

Art. 7° Ressalvado o direito de opção à apo
sentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40
da Constituição Federal ou pelas regras estabeleci
das pelo art, 2° desta Emenda, o servidor titular de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público
até a data de publicação desta Emenda poderá apo
sentar-se com proventos integrais, que corresponde
rão à totalidade da remuneração do servidor no car
go efetivo em que se der a. aposentadoria, na forma
da lei, desde. que preencha, cumulativamente, as
seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cin
qüenta e cinco anos de idade, se mulher;

11 - trinta e cinco anos de contribuição, se ho
mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

111 - vinte anos de efetivo exercído no serviço
público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo
exercício no cargo em que se der a aposentadoria" .

Sala das Sessões, - José Carlos Aleluia, Líder
do PFL; Bispo Rodrigues, Vice-Líder do .Bloco Parla
mentar PUPSL; Pedro Henry, Líder do PP; Roberto
Jefferson, Líder do PTB; Aldo Rebelo, Líder do Go
verno; Professor Luizinho, Vice-Líder do Govemo;
Marcelo Ortiz, Vice-líder do PV; Roberto Freire, Líder
do PPS; Custodio Mattos, Vice-Líder do PSDB; Nel
son Pellegrino, líder do PT; Eduardo Campos, Líder
do PSB; Enéas, líder do PRONA; Eunício Oliveira, lí
der do PMDB; Laura Carneiro, PFL;lnácio Arruda,
Líder do PCdoB; Neiva Moreira, Líder do PDT; Rob
son Tuma, PFL; e Arnaldo faria de Sá, Vice-Líder
do PT8.
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- Sr. Presidente, les que, em vez de ir procurar Frei Beto para confes
sar o pecado da traição, lá estavam comemorando o
seqüestro de direitos dos servidores públicos deste
País, o desmonte do Estado brasileiro.

Todos nós temos plena consciência de que esta
reforma é a revisão da Constituição de 1988. Talvez o
destino tenha pregado uma peça no Dr. Ulysses Gui
marães, que preferiu ficar no fundo do mar a ter de
presenciar a história deste País durante o Governo
Fernando Henrique Cardoso. Mas não esperávamos
a mudança do nosso Presidente Lula. A Granja do
Torto, que hoje oferece churrascos, é a mesma...
(Apupos.)

Como gosto de ouvir as vaias daqueles que mu
daram tantol

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs.
Deputados, o Deputado João Fontes está dentro do
tempo do encaminhamento, que temos de respeitar.
Ainda lhe restam 24 segundos.

Deputado João Fontes, VExa. tem a palavra.
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, como é

duro ter de ouvir as vaias daqueles que no passado
pregaram outra história para o País! (Apupos.) (Pal
mas.)

Quero ter a tranqüilidade de poder vo~ar para
meu Estado sem ter de parar na terra do Deputado
Nelson Pellegrino, a Bahia, para mergulhar num tonel
de óleo de peroba. Não vou dizer em Sergipe que traí
o meu povo. Minha filha, Ana Carolina, não vai ter ver
gonha do seu pai. Vou dizer a ela que um dia seu pai
foi Deputado, mas não fez parte da lista daqueles 300
Deputados que Lula disse, no passado, que são pica
retas. Vou seguir a minha consciência e votar de acor
do com a história do Partido dos Trabalhadores!

Sr. Presidente, tenho pena - punhal de prata-,
não de saber que estou morrendo no Partido dos Tra
balhadores, sendo expulso dos seus quadros, mas de
saber que quem está me matando são os mesmos
que mataram as viúvas e aposentados e destruíram o
serviço público deste País!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra porque meu nome foi citado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem

VExa. a palavra.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui
citado 2 vezes. Na primeira, mais cedo, o Deputado
João Fontes disse que eu iria para o inferno por ter vo
tado contra os aposentados. O Deputado está usando
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o SR. CARLOS WILLlAN
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 2
últimas votações, votei com a Liderança do PSB e
meu voto não foi registrado no painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Deputado João Fontes, que falará contra a matéria.

VExa. abre mão?
O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para
lamentar profundamente o ocorrido na Casa há 8
dias.

Vejo aqui o Deputado Bispo Rodrigues, e até
gostaria de ouvi-lo sobre trecho da Bíblia sobre o qual
eu meditava. Passagem de Isaías: ai de vós que de
cretam leis injustas, que escrevem leis de opressão
para negar a justiça aos pobres, para arrebentar o di
reito aos aflitos do meu povo, a fim de despojar as viú
vas e roubar os órfãos.

Sr. Presidente, na semana passada esta Casa
enforcou direitos de servidores inativos.

Bem dizia o Prefeito de Aracaju - não são pala
vras minhas -, ex-Líder do Partido dos Trabalhadores
nesta Casa, ao encaminhar votação pelo PT, que o
painel eletrônico revelaria o nome dos Deputados que
estavam traindo o povo, rasgando a Constituição.

Nesta noite, Casa repleta, mais uma vez vamos
dar uma paulada no povo, com a redução de 30% das
pensões das viúvas. Lamentável!

Sr. Presidente, esperávamos que fosse um mo
mento histórico da vida deste País a chegada ao po
der, a subida na rampa do Planalto do Presidente
Lula, filho do povo, nascido das entranhas da fome,
homem que montou num pau-de-arara para chegar a
São Paulo e fundar o maior partido de esquerda da
América Latina e a CUT.E quanto aos sonhos de
1989, de 1994, de 1998, de 2002?

Sr. Presidente, imaginávamos que este fosse
ser o momento da construção de uma nova história,
de umanova caminhada da nossa República. Acredi
távamos estar preparando um cavaleiro para lutar
contra o dragão, contra os banqueiros, contra o Fun
do Monetário Internacional, contra o mercado.

Mas como o poder seduz! É no poder que os ho
mens se revelam. Vimos nesse interstício de 8 dias a
Granja do Torto ser palco de festa para abrigar aque-

- --------------------- ----



Portanto, que ninguém venha dizer que é um
trabalho do Deputado José Pimentel, porque não é
verdade.

Digo isso, Sr. Presidente, porque na semana
passada, ao lado dos Deputados Antônio Carlos Ma
galhães Neto e do Deputado Roberto Brant, cheguei
para o Relator José Pimentel e disse: "Pimentel, o § 30
é um crime." S.Exa. disse: "Não, vocês estão errados.
Isso não tem nenhum problema para a Bahia. Isso
não tem nenhum problema para Sergipe. Isso não
tem nenhum problema para o Nordeste."

E aí não foram só os Líderes; foram 165 votos do
baixo Clero desta Casa que fizerarn com que esta
emenda aglutínativa existisse. Se não tivéssemos gri
tado, se não fosse o medodo Governo de perder a vo
tação de hoje, não haveria emendaaglutinativa. Digo
isso com a maior tranqüilidadeporque fiz mais de 1O
reuniões sobre a matéria.

Sr. Presidente, hoje ouvi o Relator José Pimen
tel fazer referência ao PFL, ao PSDB, ao PRONA, aos
companheiros do PCdoB, do PDT, do PTB e até do
PT, como se não tivéssemos alterado o texto. Altera
mos o texto hoje. Não existia na emenda aglutinativa
de anteontem a expressão "totalidad~dos proventos".
Não existia no inciso II a expressão '10talidade da re
muneração". Não existia a expressão "cargo efetivo
em que se deu o falecimento".
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O santo nome de Deus em vão. O nome de Deus não com cuidado e, após a fala da Deputada Laura Carne-
deve ser usado em questiúnculas políticas. iro, responder.

Anos atrás, o Deputado João Fontes foi Presi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
dente do Partido Liberal em Sergipe. Eu queria pedir Concedo a palavra à nobre Deputada Laura Carneiro
ao PT que o mandasse de volta para o PL, porque nós para encaminhar a favor.
queremos pacificá-lo, domesticá-lo. Volte para o PL, A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Sem revi-
Deputado! (Manifestação do Plenário.) são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.Deputa-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou dos, quero chamara verdade por tudo que ouvi hoje.
desligar os microfones de aparte. Alguns Deputados, e sei que estão sorrindo, me

O SR. BISPO RODRIGUES - Não tenho nada disseram: "Laura, você hoje está triste, está magoa-
contra o Deputado João Fontes. Respeito-o, porque da, está arrasada." Vou explicar por quê. Essa emen-
Deus me leva a respeitar todas as pessoas, mas não da aglutinativa é a transformação de um monstrengo.
acho positivo alguém dizerem seu discurso que o ou- O que diz o texto original, que até votarmos é o
iro vai para o inferno ou para o céu. Quem somos nós texto apresentado peloRelator José Pimentel? O tex-
para julgar quem vai para onde? Isso é muito íntimo, é to diz não àquele servidorque tem tempo hoje para se
questão religi()sa, e nem na minha condição de bispo aposentar, mas, àquele servidor que não tenha com-
eu me proponho a discutir com S.Exa. pletado o tempo quando da aprovação da reforma,

Soú responsáVel. A reforma da Previdência não .. ... .
trarábenefício imediato, mas, se perdêssemos aque- que ele teria um cálculo baseado em uma. média que

ninguém sabe qual seria. Isso significa dizer que, se
la votação histórica, o mal começaria neste Brasil no
dia seguinte. um trabalhador ganha 3 mil reais, por exemplo, sua

pensionista ou seus filhos vão receber 300 ou 400 re
Deputado João Fontes, o amor de Deus me leva

a respeita-lo. Respeite-me também, por favor,e volte ais.
para o PL, porque lá VExa. vai virar outra pessoa.

(Manifestação do Plenário: Volta! Volta! Volta!)
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a

palavrapara uma questão de ordem.
OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Questão de

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Regimento Interno, no seu art. 192, § 1°, diz que 4
oradores poderão encaminhar: 2 a favor e 2 contra.

Estáem votação umaemenda aglutinativa assi
nada por vários. Srs. Deputados, inclusive por todos
os Líderes da Casa, dando avanços, inclusive redu
zindo o d~sconto dado aos pensionistas, e, obvia
mente, rn.elh9randoa redação que já foi votada. Cau
sa-me profunda estran~eza que o Deputado João
Fonte~encamjnhe contrariamente a essa emenda
aglutinativaque ajuda a reduzir o problema criado na
questão das pensões.

A questão deordem que formulo a V.Exa. é a se
guinte: O Parl~rnentar que encaminhar contrariamen
te a essa.questão poderá votar a favor? Se não puder,
VExa. nã9deveriaretir~rdas notas taquigráficas a
fala do Deputado que encaminhou contrariamente ao
seu própribvoto?

()$~.~RESIDENTE(João Paulo Cunha) - Re
cebo a questão de ordem de V.Exa. que vou analisar
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Sr. Presidente, essa emenda não é do Relator
José Pimentel. Na semana passada, S.Exa. não sa
bia a maldade que faríamos.

Digo que vamos votá-Ia - e provavelmente o De
putado João Fontes vai votar -, porque reduzir o salário
de um viúvo, de uma viúva ou de um órfão é um crime.

Sr. Presidente, vim a esta tribuna -'- raramente
faço isso - para defender a emenda, porque, dos ma
les, este será o menor. Agora, que fique certo para o
povo brasileiro que essa não é uma posição do PT. É
a posição de alguns Deputados do PT, é a posição do
baixo clero, que fica ali no final escondido, mas che
gou para seus Líderes e disse: "Esta não dá. Esta é
demais. Não dá para fazer isso com as crianças órfãs.
Não dá para fazer isso com as viúvas. Não dá para fa
zer isso com os viúvos."

Sr. Presidente, ainda tenho esperança. Chega
mos ao redutor de 70%, mas tenho esperança de que
o Senado Federal vai retirar os 30% restantes e que a
pensionista, o pensionista ou a criança órfã deste
País em nenhum momento vão ser descontados. Isso
é uma vergonha em um País enorme como o nosso.

Tenho o maior respeito por qualquer Governo elei
to pelo povo. Acho que o Governo Lula tem tudo para
melhorar muito, mas não posso imaginar que não te
nhamos oportunidade de mudar isso no Senado.

O PSDB, o PRONA, o PFL, o PCdoB, o PDT, o
PSDB, enfim, todos os partidos desta Casa, V.Exa., Sr.
Presidente, que auxiliou em todos os momentos para
que o acordo fosse feito, todos somos autores desta
emenda, mas não posso deixar de dizer que foi injusto,
maldoso, e que não esperava, numa Casa legislativa
democrática, ouvir o que disse o Sr. Relator José Pi
mentel.

Gostaria de ter ouvido o contrário. Gostaria de ter
ouvido há 1 semana que essa emenda era a solução.

Sr. Presidente, essa emenda poderia ter sido
um pouco modificada se retirássemos os 70%. Como
não tem jeito, vamos votá-Ia e aprová-Ia. (Muito bem.
Palmas.).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente gostaria
de registrar que os Parlamentares do PFL, ao longo
de todas as votações, não seguiram a orientação da
sua Liderança e seposicionaram favoravelmente à re
forma da Previdência, contrariamente a alguns desta
ques apresentados, e agora vão se posicionar favora-

velmente a esta emenda. Não forama nenhum gabi
nete da Presidência da República ou de qualquer Mi
nistério para fechar acordo na calada da noite. Não
houve troca de favores, não houve negociações indi
viduais, nem coletivas.

Esses Deputados merecem nosso reconheci
mento pela sua coerência, pela sua posição firme,
pelo respeito e pelo entendimento que têm das situa
ções dos seus Estados, das suas bases e sobretudo
da situação que vive o País.

Por outro lado, os Deputados que votaram con
tra a reforma contam com nosso respeito.

O PFL, espero, sairá fortalecido deste processo
porque mostra que é um partido que aceita as diver
gências, que transige com as diferentes opiniões e
exerce a democracia na sua plenitude.

Gostaria também de consignar a posição do
Presidente da República. E quem faz é um Deputado
de oposição, que se manterá na oposição, mas uma
oposição construtiva, que defende o diálogo. O Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva teve coragem paraen
caminhar esta reforma ao Congresso Nacional, teve
coragem inclusive para assumir que mudou de posi
ção, que o discurso do passado estava equivocado e
que o do presente é outro.

Pois muito bem, Sr. Presidente. Também preciso
fazer um registro da exemplar condução de VExa. ao
longo desse processo. V.Exa. dignificou a Câmara
dos Deputados, fez valer as prerrogativas do Poder
Legislativo brasileiro. Tinha certeza de que não iría
mos simplesmente homologar a proposta encami
nhada pelo Governo, mas avançar e colher as opi
niões de todas as bases, de todos os partidos. E os
avanços obtidos não são do Deputado "A" ou "B", do
partido "A" ou "B", mas, sim, fruto de uma construção
coletiva dos Parlamentares que têm preocupação
com o futuro deste País.

Sr. Presidente, a emenda aglutinativa em discus
são, que, sem dúvida alguma, vai dar tratamento mais
digno aos pensionistas brasileiros, foi uma luta do PFL.
Os partidos do Governo e da Oposição colaboraram.
Mas foi pela da voz da Deputada Laura Carneiro que
alertamos para incorreções no texto original.

E faço também justiça ao Relator, Deputado
José Pimentel, que com hombridade aceitou corrigir
essas injustiças. Mas foi o PFL que disse ser neces
sário rediscutirmos o redutor, pois 50% era muito.
Então, apresentamos a sugestão de 30%, que estava
no desejo íntimo de cada Líder partidário que encami
nhou as votações.

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



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o pedoS?

O SR. INÁCIO. ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
podemos tirar o mérito de nenhum partido, mas este
foi um esforço coletivo, embora ressalte que, se tivés
semos aprovado o destaque anterior, não podería
mos sequervotar essa emenda aglutinativa que me
lhora o conjunto da proposta.

Portanto, participamos desta construção, traba
Ihamos,fizemos um esforço que contou com a partici
pação de todos os partidos. Encaminhamos o voto fa
voráve� para garantir uma reforma que atenda a todos
os pensionistas do nosso País. É o voto do PCdoS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To
dos esta.rnosi cansados, mas vou pedir mais um pou
co de paciência. Estamos encerrando. Esta é a última
votação.

Como vota o PDT?
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Por isso, Sr. Presidente, ao encerrar esse exa- O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
ustivo processo de discussão da reforma da Previ- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT é favorável à
dência nesta Casa, encaminho favoravelmente a emenda aglutinativa por considerá-Ia um avanço. A
essa emenda, que tem a marca do Partido da Frente partir do teto de 2 mil e 400 reais, os pensionistas pas-
Liberal. Muitos avanços têm a marca do Partido da sarão a ganhar 70% do valor excedente, e não mais
Frente Liberal, porém, só com o esforço do PFL não 50%, como na proposta original. Como não consegui-
seria possível consegui-los. Foi necessária uma mos derrubar a taxação dos inativos, concordamos
construção coletiva. Com isso o Congresso Nacional pelo menos que o teto se eleve para 1 mil e 400 reais,
cresce, o partido também e está mais forte. na União, e 1 mil 200 reais nos Estados. Obrigado, Sr.

Tenho certeza de que os milhares de pensionis- Presidente.
tas brasileiros haverão de agradecer a todos nós. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) Como vota o PPS?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or-

votação a Emenda Aglutinativa n° 11. Como votam os demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
Srs. Líderes? vota "sim".

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Apenas quero esclarecer que, em alguns mo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela emen- mentos, fiquei preocupado. Não sabia se esta reforma
da aglutinativa, "sim". era doGoverno, do Presidente Lula, ou se do PFL. Fi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - quei sem saber o que estava aqui fazendo.
Quem vota "sim", vota pela emenda aglutinativa. Mas já cheguei à realidade. Voto "sim", com o

Como vota o PRONA, Deputado Enéas? projeto que o Governo encaminhou e esta Casa e
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem aprimorou.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
favor da emenda. Como vota o PSS?

Gostaria de tecer rápida consideração. Essa O SR. EDUARDO CAMPOS (PSS-PE. Pela Or-
emenda resultou de acordo que V.Exa. submeteu a to- demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSS
dos os Líderes. Quero ratificar as palavras da Deputada vota "sim" e felicita o Parlamento brasileiro, que esta
LauraCarneiro. Não é que ela seja o melhor, mas aquilo noite, ao votar a emenda aglutinativa, reafirma seu
que de menos ruim se conseguiu no diálogo. E, em ten-
do sido fe~o acordo, ele deve ser mantido. papel no debate político que aperfeiçoou a reforma.

Eis aí o avanço do teto do servidor público e a mudanVotamos a favor da emenda aglutinativa. Vota-
ça na redação da pensão.mos "sim".

Estes foram os avanços garantidos pelo debate
que a Casa realizou, apesar das legítimas pressões
da sociedade e mediando uma emenda aglutinava,
resultado da disputa política.

Portanto, o PSSvota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PL?
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Sloco/PL-ES. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
remos parabenizá-lo pela condução deste processo
de discussão.

Sabemos que o Parlamento brasileiro deu gran
de contribuição para a reforma da Previdência, votan
do com responsabilidade e compromisso com 170 mi
lhões de brasileiros.

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar
todos os Deputados da bancada do PL qjue participa
ram do processo e os Líderes que proporcionaram o
acordo.
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Encaminhamos "sim" à matéria, porque temos
compromisso com o Estado brasileiro e com o Gover
no, que tem apoio de 76% da população brasileira.

Por isso, o PL vota "sim".
O SR. PEDRO HENRV (PP-MT. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vai en
caminhar o voto "sim" pela aprovação da emenda
aglutinativa.

Antes, porém, sem demérito a nenhum Parla
mentar' pois, como disse anteriormente, todos nós
contribuímos para que essa reforma fosse aprovada
em primeiro turno, quero cumprimentar o Deputado
Francisco Dornelles, ex-Ministro, pela dedicação du
rante todo esse período, pelo trabalho interno em
nossa bancada, forçando-nos a tomar posição, lutan
do pela integralidade dos pensionistas e, posterior
mente, por esse avanço de 70%.

Gostaria também de fazer justiça e cumprimen
tar publicamente, em nome de nosso partido, o ilustre
Relator Deputado José Pimentel, que, pela sua pa
ciência, determinação e vontade de encontrar a solu
ção para essa reforma, soube ouvir e construir o re
su�tado que hoje aprovamos.

Encaminhamos o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PTB?
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
primeiro parabenizamos VExa. por esse profícuo iní
cio de trabalho legislativo. Este Parlamento, com essa
votação, sai engrandecido. Parabenizamos também o
Relator, Deputado José Pimentel, que fez grande e
paciente trabalho,e, por fim, nosso Líder Roberto Jef
ferson, um dos baluartes da defesa intransigente des
sa reforma.

Em nome da bancada do PTB, votamos "sim" a
esse avanço.

Por último, convocamos os Deputados do PTB
para uma reunião após esta votação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PSDB, Deputado Custódio Mattos?
O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Sem

revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PSDB partici
pou ativamente, no Colégio de Líderes, da negocia
ção que resultou nesta emenda.

Portanto, vota "sim", inclusive pelas razões já
apontadas anteriormente.

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.) - Sr. Presidente, o
PMDB parabeniza VExa. pela condução firme e com
preensiva dos trabalhos.

Agradeço a minha bancada que ajudou, com
seus votos, a construir reforma previdenciária justa.

O PMDB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PFL, Deputado José Carlos Aleluia?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL perdeu a votação anterior. Tivemos cento e pou
cos votos, mais do que o partido tem na bancada.
Alguns companheiros votaram diferentemente, mas o
PFL perdeu.

O partido queria que não houvesse desconto,
redução no provento da pensionista, queria que o pa
gamento fosse integral. Por isso, tomamos o cuidado
de negociar as alterações desta emenda aglutinativa.

Para isso foi importante a ação de todos do PFL,
do PSDB, do PRONA, que formam nesta Casa a Opo
sição, sem a qual este projeto passaria com todos os
defeitos palacianos, sem ouvir os servidores, sem
aperfeiçoamento.

O PFL entende que o aperfeiçoamento feito pelo
PSDB é fundamental para que se estabeleça a transi
ção e não se prejudique elevado número de servido
res. E o aperfeiçoamento que mais nos interessa con
siste em não abater 50% do que excede dos 2.400 re
ais dos pensionistas, abatendo apenas 30%, quando
queríamos que não se abatesse nada.

Só nos resta uma opção: votar a favor. (Manifes
tação do Plenário.)

Entendo a agonia do PT, ela é grande. Nós vota
mos "sim", com pena do PT, porque vem votar conos
co nesta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi
dero uma deselegância para o Congresso Nacional
querer afirmar que o que estamos concluindo hoje
pode ser obra de um Líder ou partido. Essa idéia aten
ta contra a inteligência mediana de todos os Deputa
dos e Deputadas, todos os Líderes, que, durante es
ses 4 meses, trabalharam incansavelmente.

Aproveito a oportunidade para elogiar VExa.
(palmas), Sr. Presidente, que desempenhou impor
tante papel na condução deste processo, o Deputado
José Pimentel, nosso Relator, que também teve bri
lhante participação (palmas), e o Presidente Lula e
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seus Ministros, que, de forma serena, souberam ne- O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem.
gociar, transigir e fazer com que chegássemos a este Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para não co-
momento hoje. meter uma injustiça, esta Casa se sente na obrigação

Quatro meses depois de esta reforma ter chega- de também rehder homenagem ao Deputado Luiz
do ao. Congresso Nacional,. estamos concluindo sua Eduardo Greenhalgh, da Comissão de Constituição e
votação no primeiro turno. Isso é muito importante. Se Justiça e de Redação, e ao Deputado Roberto Brant,
estamos concluindo esta reforma e melhorando o tex- Presidente da Comissão Especial.
to é· porque este Congresso Nacional é soberano, Obrigado. (Palmas prolongadas.)
tambérn.a.Câmara dos Deputados, que tem Líderes O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
que sabem trabalhar, que têm capacidade de negoci- Amanhã, então, haverá sessão às 14h e o painel será
ar, e porque o Governo tem baseParlamentar. aberto às 1Oh, durante a sessão solene em homena-

(Manitestações doPlenário.) (Apupos.) gem póstuma ao Presidente dá Rede Globo.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) - A

minuto, Deputado NelsonPellegrino. Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
A agonia se generalizou neste momento. Peço seus lugares, a fim de ter início a votaç&o pelo siste-

aos Srs. Deputadosqu~ suportemos mais um pouco. ma eletrônico.
O Deputado Nelson Pellegrino iráterminar, logo de- Está iniciada a votação.
pois falará o Deputado Aldo Rebelo. Queiram seguir a orientação do visor de cada

O SR. NELSON PELLEGRINO - Portanto, Sr. posto.
Presidente, o Govemo tembase parlamentarque é ou- OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pa-
vida e respeitada, que contribu.iu e aprimorou o projeto, rabenizo a Câmara dos Deputados, todos os partidos,
tanto que noje os servidorespúblioosfêderais que rece- todas as Sras. e os Srs. Deputados. Estava muito lon-
bemabaixo de 1'440 reais não paqarão..os servidores ge da lembrança dos brasileiros esta Casa, às 4 horas
estaduais e m~nicipais, 0i:l.sadministrações desses que da manhã, com quorum de 494 Sras. e Srs. Parlamen-
vêmpara o microfone, .hojepagampontribuição de inati- tares.
vos. Após a promulgação destêl emenda, deixarão de Vir ao plenário discutir democraticamente, posi-
paga~, por9ue justiçasoç:ial é isto: prática e não discur- ção a favor, posição contra, é da essêhcia da demo-
80. (Man;testaçõesdo Plenário.) cracia.

P()rtanto, vamos votar "sim", como fizemos an- Encontrei o Deputado Jader Barbalho. Conversa-
tes, para aprimorqr esse texto, porque foi com os vo - mos sobre como a democracia é difícil: devemos ter pa-
tos da bancada. do Governo, •contra a pressão da ciência, ouvir e dialogar, a firn de produzir o melhor para
Oposição, que chegamos atÊi aqui. A bancada do PT o povo. Foi isso o que a Câmarados Deputados fez.
vota "si~". (Manite~taçõe.s do Plenário.) O SR. JÚLIO LOPES - Sr. Presidente, peço a

O .SR. .PRESIDENTE. (Jbão . Paulo Cunha) - palavra pela ordem.
Conced() a palavraéJ.o nobre DrPutado Aldo Rebelo. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem. V.Exa. a palavra.
Sem revis~o do orador.) .... Sr. Presidente, em. home- O SR. JÚLIO LOPES (PP-RJ. Pela ordem. Sem
nagem à VExa., ao Relator, Deputado Pimentel, ao revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Relator na Comissão de Cons.tituição e Justiça e de putados, na condição de Deputado de primeiro man-
Redação, Deputa~o Ma[Jrído Rands,e, principalmen- dato, sinto-me muito honrado por participar da CPI da
te, a ~staGasa,. direi apenas que meu voto é "sim". Pirataria, que, no último final de semana, realizou
(Palmasprolongada$.) enorme serviço no Rio de Janeiro, numa megaopera-

C) $R.. ~RESIQENTE (João Paulo Cunha) - ção, apreendendo 40 toneladas de mercadorias, fa-
Informo qOS senhores que amanhã haverá sessão or- zendo realmente um strike em cima da pirataria na-
dinária apartitdas14h. Apauta Consiste em 2 acor- quele Estado.
dos interoaci()nais e ~m projeto de resolução que cria Hoje, Sr. Presidente, fomos presenteados com
o Grupo~rasil/Argentina. um editorial do Jornal de Brasília, que coloca a CPI da

() 8Ft AI.00REBELO - Sr. Presidente, peço a Pirataria como exemplo da seriedade do trabalho le-
palavraR~laordem. gislativo deste País.c,

OSR: P~ESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem Quero, então, agradecer pela colaboração que
V.Exa. a palavra.. tem dado a esta CPI e dizer que todos nós, membros
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dela, estamos muito satisfeitos e honrados com esse prejudicado, no caso de os Governadores quiserem
editorial de hoje. receber menos. Apesar de o Governador não preci-

Muito obrigado. sar, muitos trabalhadores precisam. Portanto, não po-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - dem ser feridos por uma demonstração política do

Com a palavra o Deputado Leonardo Vilela. (Pausa.) próprio Governador.
O SR. LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, Sr. Presidente, faço um apelo aos Parlamenta-

peço a palavra pela ordem. res do Senado Federal e ao Governo no sentido de
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem que achem uma forma de assegurar que o teto real-

VExa. a palavra. mente seja preestabelecido e não fique à vontade de
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or- apenas uma única pessoa: o Governador do Estado.

clem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- Muito obrigado.
tação anterior votei com o PMDB. O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - peço a palavra pela ordem.
Com a palavra o Deputado Valdenor Guedes. (Pau- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
sa.) VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela or-
palavra pela ordem. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem tação anterior, votei de acordo com meu partido.
VExa. a palavra. O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa-

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. lavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inscrevi-me O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
para falar e aproveito a presença de V.Exa. e do Rela- VExa. a palavra.
tor, Deputado José Pimentel, para parabenizar todos
os Parlamentares pela votação. Quero expor grande O SR. CABO JÚLIO (PSB-MG. Pela ordem.
preocupação que tenho, e que não é só minha, mas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço uma
que, infelizmente, não podemos mais corrigir na Câ- homenagem ao ex-Governador Itamar Franco, que no
mara dos Deputados, mas sim no Senado Federal. sábado embarca para Roma, onde será Embaixador.

Faço esse alerta e manifesto publicamente essa Nossas homenagens ao ex-Governador, ex-Presi-
preocupação. Várias funções do Ministério Público, dente, ex·-Senador, ex-Prefeito, que muito contribuiu
cio Judiciário, da Polícia Militar, do Exército foram reti- para que o Brasil pudesse ser um País forte.
radas dessa reforma. Mas no caso dos agentes do Em nome do povo de Minas Gerais, faço esta
Fisco e da Polícia Civil permaneceram. Depois de mu- saudação e homenagem e desejo muito sucesso ao
ita luta, conseguimos pelo menos estabelecer que ha- Embaixador Itamar Franco em Roma.
veria uma lei complementar para corrigir isso, o que Era o registro que tinha a fazer.
foi confirmado pelo Relator; para corrigir, inclusive, a O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
questão das policiais femininas, que hoje não estão palavra pela ordem.
contempladas sequer pela Lei Complementar n° 51. O SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
Dentre todas essas lutas, conseguimos pelo menos VExa. a palavra.
isso para os policiais civis e os agentes do Fisco. O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.

Mas há uma gravidade em relação ao teto do
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Poder Executivo nos Estados. E porque essa preocu-
r ~? Po ue h' G vernad s eduzl'ndo eus sa Deputados, esta é uma noite histórica, pois concluí-,.)açao . rq a o ore r s -
lários. O Governador do Rio Grande do Sul, por exem- mos o primeiro turno desta importante reforma, pela
pio, recebe hoje 4 mil reais. Embora dizem não ser qual há tantos anos o Brasil esperou.
verdade - mas confirmei com o Deputado -, há uma Por isso, rendo minhas homenagem a algumas
~lrande corrente afirmando que o Governador do Pa- Lideranças da Casa, que viabilizaram importantes vo-
raná vai receber 2 mil reais de salário, e outros Esta- tações, utilizando suas características peculiares. Em
cios assim poderão fazê-lo. particular, parabenizo VExa., Sr. Presidente, que foi

A preocupação que tenho é com relação à exis- tranqüilo, nos momentos certos, na condução dos tra-
tência de uma fórmula para colocar um subteto em re- balhos deste plenário, que demonstrou grande fervor
lação ao Governador. Assim, o funcionário não será nas diver~lências.



Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 8

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Sim
José Priante PMDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Uma reforma dessa grandeza deixa marco rele- Total Quorum 462
vante na história do País, porque 40 milhões de brasi- Orientação
leiros estavam sem chance de obter aposentadoria; PT - Sim
agora, eles vislumbram essa possibilidade. PFL - Sim

Por fim, apresento uma situação emblemática, PMDB - Sim
porque muitos aspectos relevantes da reforma foram PSDB _ Sim
aprovados: ressalto a decisãode não permitir que ne- PTB _ Sim
nhum brasileiro integrante do serviço público, como PP _ Sim
os magistrados, se aposentem recebendo mais de 17 PUPSL _ Sim
mil reais.

Esse é um legado de alta relevância para o Bra- PSB - Sim
sil, é a moralização do País e uma conquista do povo PPS - Sim
brasileiro. Para isso, foi preciso mexer num vespeiro, PDT - Sim
sem dúvida, mas a reforma fez justiça, viabilizou o PCdoB - Sim
Estado e vai proporcionar seu verdadeiro desenvolvi- PRONA - Sim
mento. PV - Sim

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ GOV. - Sim
Obrigado, Deputado. Partido Bloco Voto

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
proclamar o resultado.

VOTARAM:
SIM 444
NÃO 7
ABSTENÇÃO 10
TPTAL461

É APROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA W
11. (Palmas.)

Estão Prejudicadas as demais proposições.
Está retirado o Destaque nO 4.
A matéria retoma à Comissão Especial para

elaborar a redação do vencido, convocada para ama
nhã, às 10h.

Parabéns à Câmara dos Deputados, parabéns
ao Brasil. (Palmas.)

LISTAGEM DE V07AÇÃO

PEC N° 40/2003 - EMENDA AGLUTINATIVA N° 11
Início Votação: 13/08/200322:58
Fim Votação: 13/08/2003 23:06
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha -18:33
Resultado da Votação
Sim 444
Não 7
Abstenção 10
Total da Votação 461
Art. 17 1
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RORAIMA
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Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMOB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 13

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 Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSOB Abstenção
Confúcio Moura PMOB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondonia : 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMOB Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSOB Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Oimas PSOB Sim
Total Tocantins: 8

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Or. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim
Luciano Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago POT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Ariosto Holanda PSOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
Gonzaga Mota PSOB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMOB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSOB Sim
Total Ceará: 18

PIAuí

Átila Lira PSOB Sim

B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Sim

Marcelo Castro PMOB Sim
Moraes Souza PMOB Sim

Agosto de 2003
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Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 10

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 23

Quinta-feira 14 38475

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 5

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 Sim
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Edúardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Sim
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carímbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
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Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 36

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
GeraldoThadeu 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
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim

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
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgnio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Neucimar Fraga PL·PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Abstenção
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Abstenção
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Sim
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Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PLlPSL Sim
Jorge BiUar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Undberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Miriam Reid PSB Sim
Nelson Bornier PSB 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
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDS Abstenção
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTS Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim

Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Abstenção
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
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 Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSS Não
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTS Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza:PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Sim

Vicentinho PT Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 64
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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 PSDB Abstenção
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Rajão PSDB Sim
José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Rbure PT Sim
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSDB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
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
Eduardo Sciarra PFL 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 Abstenção
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 PSB Sim
Total Paraná : 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolin PP Abstenção
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSOB Abstenção
Vignatti PT Sim
Zonta PP Abstenção
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PP Sim
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Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
FranciscoTurra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kélly Moraes PTB Sim
Ll.lciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mariado Hosario PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gol.lvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimentá PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 28

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa e vai à publicação a seguinte:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Exmo Sr. Presidente da Câmara Federal
MARCELO ORTIZ, Deputado Federal, registro

377, vem, respeitosamente ante V. Exa., a fim de de
clarar seu voto de abstenção, em razão do disposto
no art. 180, § 6°, em razão de sua condição de apo
sentado pelo Governo do Estado de São Paulo, após
36 anos de serviço publico.

N.Termos
P. Deferimento
Brasília, 13de agosto de 2003. - Marcelo Ortiz.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, às 10h, haverá sessão sole
ne em homenagem póstuma ao jornalista Roberto
Marinho, fundador das Organizações Globo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de RORAIMA 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Janete Capiberibe PSB
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PTB
Total de PARÁ 9

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Nilton Capixaba PTB
Total de RONDONIA 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSB
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Costa Ferreira PFL
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Total de MARANHÃO 4
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CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
Léo Alcântara PSDB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de CEARÁ 9

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Total de PIAuí 4
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PTB
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Marcondes Gadelha PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de PARAíBA 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de PERNAMBUCO 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB

João Caldas PLPUPSL
João Lyra PTB
Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PFL
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Milton Barbosa PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de BAHIA 13

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles PFL
Carlos Willian PSB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo lhadeu PPS
Ibrahim Abi-Ackel PP
Ivo José PT
Jaime Martins PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Maria do Carmo Lara PT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PlB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
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Ronaldo Vasconcellos PTS
Saraiva Felipe PMOB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Total de MINAS GERAIS 26

EspíRITO SANTO

Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Rose de Freitas PSOB
Total de EspíRITO SANTO 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PSB
André Luiz PMOS
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Carlos Santana PT
Or. Heleno PP
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSOB
Fernando Gonçalves PTB
Julio Lopes PP
Leonardo Picciani PMOB
Paulo Feijó PSOB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMOB
Total de RIO DE JANEIRO 17

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Aldo Rebelo PCdoB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Corauci Sobrinho PFL
Oimas Ramalho PPS
Or. Evilásio PSB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT

João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSOB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTS
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMOB
Neuton Lima PTB
Paulo LimaPMOB
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTS
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicentinho PT
Walter Feldman PSOB
Zulaiê Cobra PSOS
Total de SÃO PAULO 35

MATO GROSSO

Rogério Silva PPS

Thelma de Oliveira PSOB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSOB
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSOB
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Total de DISTRITO FEDERAL 4

GOIÁS

João Campos PSDB
Luiz Bittencourt PMOB
Ronaldo Caiado PFL
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de GOIÁS 5

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
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PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Chico da Princesa PLPUPSL
Dilceu Sperafico PP
Dra. Clair PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
José Borba PMDB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Total de PARANÁ 9

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Total de SANTA CATARINA 3

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de RIO GRANDE DO SUL 13

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

PARÁ

Josué Bengtson PTB
Total de PARÁ 1

MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDS
Total de CEARÁ 2

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Sandra Rosado PMDB
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PERNAMBUCO

Osvaldo Coelho PFL
Total de PERNAMBUCO 1

SERGIPE

Mendonça Prado PFL
Total de SERGIPE 1

MINAS GERAIS

Edmar Moreira PLPUPSL
Herculano Anghinetti PP
José Santana de Vasconcellos PLPLlPSL
Total de MINAS GERAIS 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Juíza Denise Frossard PSDB
Total de RIO DE JANEIRO 2

SÃO PAULO

Dr. Pinotti PMDB
Total de SÃO PAULO 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Total de GOIÁS 2

PARANÁ

Dr. Rosinha PT
Total de PARANÁ 1

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Francisco Appio PP
Júlio Redecker PSDB
Total de RIO GRANDE DO SUL 3

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quin
ta-feira, dia 14, às 14h, a seguinte
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ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Ofício nO 7/03, da Comissão Especial destina
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 41-A, de 2003, que "altera o Sistema Tributá
rio Nacional e dá outras providências" e apensadas,
solicitando prorrogação do prazo da Comissão, por
vinte sessões.

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j" do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 854-A, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão,· em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 854, de
2001, que aprova o texto .do Acordo de
Cooperação entre o Govemo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da
República da Bolívia, para Impedir o Uso
Ilegal de Precursores e Substância Quí
mica Essenciais para o Processamento
de Entorpecente e Substâncias Psicotró
picas, celebrado em La Paz em 26 de ju
lho de 1999; tendo. parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação (Relator: Dep. Moroni Torgan).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 1.093-A, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 1.093, de
2001, que aprova o texto do acordo de
admissão de títulos e graus universitári
os para o exercício de atividades acadê
micas nos estados partes do Mercosul,
celebrado em Assunção, em 14 de junho
de 1999; tendo pareceres das Comis
sões: de Educação, Cultura e Desporto
pela aprovação (Relatora: Sra. Dep. Mari
sa Serrano); e de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator:
Sr. Dep. Osmar Serragfio).

ORDINÁRIA

Discussão

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 165-A, DE 1997

(Do Sr. Paes Landim)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n° 165, de 1997, que
institui o Grupo Parlamentar Bra
sil-Argentina; tendo parecer da·Mesa pela
aprovação (Relator: Dep. Heráclito For
tes).

AVISOS

PROPOSiÇÃO f;M FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

W 76/03 (PODER EXECUTIVO) - Institui, na forma
do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação
(art. 64, § 2° da Constituição Federal): 14/09/03.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° com
binado com ART. 132, § 2°

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART.58, § 1°

1.1COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 2.498-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural "O Caminho" a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03



N° 3.00S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Clube do Livro Coriolano Castro a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santana da Boa Vista, Estado do Rio
Grande do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.007-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Artístico, Cultural, Informativo e Social de
Tesouro-MT a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tesouro, Estado de Mato
Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.009-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão Vida Nova a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São João do Manhuaçu,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.013-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Beneficente dos Morado
res de Correguinho - ABEMOC a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela
Cruz, Estado do Ceará.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03
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N° 2.S49-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo- W 2.944-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato gia, Comunicação e Informática} - Aprova o ato
que autoriza a ASCOCOL - Associação Comunitá- que outorga permissão à Rádio Educadora Nova
ria de Colorado do Oeste - RO a executar, pelo pra- Geração Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi- sonora em freqüência modulada, na cidade de Nova
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Colora- Brasilândia, Estado do Mato Grosso.
do do Oeste, Estado de Rondônia. DECURSO: 2a SESSÃO
DECURSO: 2a SESSÃO ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03 N° 2.959-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Campo
Maior de Ouixeramobim Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ouixeramobim, Estado do Ceará.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 2.759-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Comunidade Renovada Santo Antô
nio da Pampulha - CRESAP a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 2.827-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de
Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pará de Minas, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 2.929-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Diário
de Presidente Prudente Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 2.933-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
~Jia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação
,João Paulo 11, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de Cachoeira Pau
lista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 2.942-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Nassau Edito
ra Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 19-8-03
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N° 3.014-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) -- Aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni
tária de Rubiataba a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Rubiataba, Estado
de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.015-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Prefeitura Mu
nicipal de Santa Bárbara D'Oeste para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 19-8-03

N° 3.017-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Pocranense
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pocrane, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.019-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação e Movimento Comunitá
rio Rádio Machados FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de· Machados,
Estado de Pernambuco.

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.020-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Centro Pró-Melhoramentos do Morro
do Castro a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio
de Janeiro.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.021-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação Popular de Xinguara a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Xinguara,
Estado do Pará.

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

W 3.022-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Centro de Desenvolvimento Comuni
tário de Angicos a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Angicos, Estado do Rio
Grande do Norte.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

W 3.023-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão Alternativa de Miguel Alves a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Miguel Alves, Estado do Piauí.
DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.024-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Verdes Ma
tas - ACOVERMA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Miguel do Gu
aporé, Estado de Rondônia.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.025-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de
ltapagipe a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Itapagipe, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03
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N° 3.026-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Centro
Rural de Tarumã - ACRUTA a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tarumã,
Estado de São Paulo.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.027-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Rádio Edu
cativa de Tapauá a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Tapauá, Estado do
Amazonas.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.028-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Beneficente Centro de
Cultura, Esporte e Assistência Social - ABCC a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.032-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária
Franciscana de Codó Maranhão a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Codó, Estado do Maranhão.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.034-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores do Bairro
Centro de Acorizal a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Acorizal, Estado
do Mato Grosso.

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

----- -- -----

N° 3.035-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Fundação Cultural e Edu
cativa "Manoel Affonso Cancella" para executar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Ituiutaba,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.042-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação Comu
nitária de Rolândia a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Rolândia, Estado
do Paraná.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.045-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Assistência Comunitá
ria de Coração de Jesus a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Coração de
Jesus, Estado Minas Gerais.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.046-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação, Cultura
e Desporto do Município de Dom Expedito Lopes do
Piauí (ACCDDEL) a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Dom Expedito Lo
pes, Estado do Piauí.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.047-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
Palmeiras de Goiás a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Palmeiras de Go
iás, Estado de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03
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N° 3.048-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Democracia - Empresa
Jornalística e Editora Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Patu, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.p49-Al03 (Comissão de Ciênc.ia e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Ativa FM Ltda para
explorar serviço de .radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Eunápolis, Estado ela
Bahia.
DEGÜRSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:19~8-03

N° 3.050-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Líder de Itapipoca
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em f~eqüência modulada, na cidade de Itapipoca,
Estado do Ceará.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° :t051-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
giá, COTunicac;ãoe Informática) - Aprova o ato
que .• outpr9a permissão à Organização RH Ltda.
para.expIQra,r serviço de radiodifusão sonora em fre
qÜê~çia modulada, na cidade de Bonito, Estado de
Pernambuco.
DEqURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.052-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gi~, Comunicação e .Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Suprema Comércio e
Ert1prêendimentosLtda.para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ca
coai; Estado de Rondônia.
DECURSO: 2á SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N°.. 3.096-AlQ3(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação. e Informática) - Aprova o ato
que.olltorga permissão à Nova Rádio Zenith LIda.
para. 13xplorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Conchas, Estado
de SãoPaulo.
DEcqRSO:2a SESSÃO
ÚI.:.TIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.098-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Sistema 90 de Comunica
ção LIda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Álvares
Machado, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.101-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicáção e Informática) - Aprova o ato
que outorga pêrmissãoà Talismã FM Ltda. para ex
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Taquaritinga do Norte,
Estado de Pernambuco.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-03

N° 3.i06-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à LT Costa Pinto Radiodifu
são Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüênciarnodulada, na cidade de Itajubá,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTrMA SESSÃO: 19-8-03

N° 2.621-Al02(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação do Desenvolvimento Co
munitário de ÁguaBranca (PB) - ADECAB a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Água Branca, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W 2.629-Al02{Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Assistenci
al de Ibicoara-BA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibicoara, Estado
da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.639-Al02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Sócio Cultu
ral e Desportiva de Dormentes - ACSCDD a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dormentes, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03



N° 2.856-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio São Je
rônimo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.861-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Tupi AM
Ltda., originariamente Rede Autonomista de Radio
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Osasco, Esta
do de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.858-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Trairy
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.867-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Blau
Nunes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Bárbara
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.868-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal
de Inhumas Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Inhumas,
Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.870-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Curitiba
na de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Araucária, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.830-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Rádio Comunitária e
Cultural de Campo Grande - Recife - PE 
ARCAMG a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Recife, Estado de Pernam
buco.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

38488 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

N° 2.732-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo- dade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato nora em onda média, na cidade de Araras, Estado
que renova a concessão outorgada à Radiodifusão de São Paulo.
índio Condá Ltda. para explorar serviço de radiodifu- ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
são sonora em onda média, na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.833-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Joaimense
Cultural de Rádio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Joaíma, Estado de
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.839-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Alto Ta
quari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Estrela, Estado
do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.840-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
f,ia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Itu
verava Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ituve
rava, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.851-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora de Limeira Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de limei
ra, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.855-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
f,ia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraterni-
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N° 2.871-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Itaí de Rio Claro
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de luna, Estado do Espíri
to Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.872-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Som Ju
ventude Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ara
guaína, Estado do Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.873-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Araucá
ria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2~874-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que ren()va a concessão outorgada à Empresa de
Radi.odifusão Cultura Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ituvera\/a ,. Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.875-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Bebe
douro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Bebedouro,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N°2.8~6-A/03.(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Ataçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusãosonoraern onda média, na cidade de Araçatu
ba, Esta.do de São PaUlo.
ÚLTIMASESSÃO: 14-8-03

N° 2.87S-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComuniCação e Informática) - Aprova o ato
qu~ ren<>vaa permissão outorgada à Rádio Transa
mérica?e Recife. Ltda. para explorar serviço de radi
odifusãosqrlbraemfreqüência modulada, na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.879-A/03 (Comissão. de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Grande
Picos Ltda para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Picos,
Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.880-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à TVe Rádio
Jornal. do Commércio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonbra em onda média, na cidade de
Recife, Estado·de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.881-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova0 ato
que renova a concessão outorgada à Rádio América
do Rio Grande do Sul Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.882-A/O.3 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colméia de Porto União Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Porto União, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.883-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Promissão Sociedade Limitada para explorar ser
viço de radiodifusão Sónora em onda média, na ci
dade de Promissão, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W2.885-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e .Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal A
Verdade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São José,
Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.886-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComUnicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Tangará
de Marília FM Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora emfregüência modulada, na cidade de
Marília, Estado de São Paulo.
ÚlTIMA SESSÃO: 14-8-03



N° 2.907-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora de Piracicaba Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pi
racicaba, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.902-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
de Marília Ltda. para explorar, serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, na cidade de Marília,
Estado de São Paulo.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.901-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação
Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Uni
versidade Federal do Maranhão para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Luis, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.90G-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Club de
Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Palmas, Esta
do do Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.905-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Cul
tural e Educacional Santo Afonso - Rádio Educado
ra para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Coronel Fabriciano, Esta
do de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.889-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rá
dio Cultura Cacequiense Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
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N° 2.888-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo- N° 2.898-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Mineira
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de que renova a permissão outorgada à Sociedade Rá-
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci- dio Guarujá Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. são sonora em freqüência modulada, na cidade de
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03 Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.890-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a·permissão outorgada à Rádio Cidade
Ternura Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Tatuí,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.891-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Socie
dade Educadora Cariri Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Crato, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.893-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Vale do Paraíba Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Barra
do Piraí, Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.895-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio AUântida
FM de Santa Cruz do Sul Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.89G-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Itaipú de
Marília Ltda., originariamente Rádio Itaipú de Jaú
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Jaú, Estado
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
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N° 2.90S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Serrania a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reltode exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Serrania, Estado de Minas
Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.909-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Boa Nova a executar, pelo prazo de
três a.nos, sem direito de exclúsividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaú de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.910-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunica~ão e Informática)- Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Educacio
nale Cultural de Inaciolândia a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de ra.diodifusão comunitária na cidade de Inaciolân
dia, (::stado do Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.911-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,~municação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultu
ra de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de B().m Jardim~e Goiás, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.914-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Ce:>tnunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do
Taqüari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Coxim, Estado
do Mato Grosso do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.915-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Ce:>mllnicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colh1éiadeCampo Mourão Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dad~de Campo Mourão, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.91S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Carmo a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ituverava, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.920-A/03 (Comissãe:> de Ciência e Tecnolo
gia, Comul"licaçãe:> e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Nova
Registro Radiodifusão Ltda. paraexplora.r serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Registro, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.921-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que. renova a permissão outorgada à Paraíso FM
Ltda. para explorar s~rviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Sebas
tião do Paraíso, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.923-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunica~ão e. Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Lagoa
Dourada Ltda. para.explorar serviço de radiodifusão
sonora.em freqüência modulada, na cidade de Pon
ta Grossa, Estado do. Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.924-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiofu
são Alto Rio Granqe.a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cida.de de Piedade do Rio
Grande, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W 2.925-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Tarumirinen
se de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três
anos, Sem direito de exclusividade, serviço deradio
difusão comunitária na. cida.de de Tarumirim, Estado
de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.927-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComlUiicaçã9 e rnformática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pouso
Alto Ltda.., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Piracanjuba,
Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
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N° 2.935-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nhá-Chica
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Baependi, Estado de Mi
nas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.936-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Paraisense
de Radiodifusão, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Sebastião do
Paraíso, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.937-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Ação Social Comunitária de Capim
Branco - ASCOCAB a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Capim Branco,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.939-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores de Córre
go Fundo de Cima a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Córrego Fundo,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.940-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Movimento Comunitário
Com Rádio Local Prata/FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Prata,
Estado da Paraíba.
lJLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.941-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores de Umbu
zeiro - AMU, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Umbuzeiro, Estado da Pa
raíba.
OLliMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.947-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Santa
Luzia do Paruá a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Luzia do Paruá,
Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.948-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Centro Cultural Nossa Senhora da
Assunção a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.972-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Multisom Rá
dio Princesa da Mata Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.976-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraibur
go Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Fraiburgo, Estado
de Santa Catarina.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.977-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Ma
ter Et Magistra de Londrina para explorar, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.982-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação e Rádio FM Comunitária
Tropical a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Votorantim, Estado de São
Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
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N° 2.983-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo- N° 2.991-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária dê Comuni- que autoriza a Fundação João Kennedy Gomes Ba-
cação e Cultura de São José de Mipibu/RN a execu- lista para o Desenvolvimento Comunitário de Emas
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi- _ FJKGB a executar, pelo prazo de três anos, sem
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade direito dê exclusividade, serviço de radiodifusão co-
de São José de Mipibu, Estado do Rio Grande do munitária na cidade de Emas, Estado da Paraíba.
Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03 ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.985-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
qUê autoriza a Fundação Pedro Soares Nutto para o
Desenvolvimento Comunitário de Caaporã
FUNPSN a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Caaporã, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.986-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão e
Conscientização Ecológica de Araguaína
ACQDICE a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Araguaína, Estado de Tocan
tins.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W 2.987-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação de Sapêzal (MT) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sapezal,
Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.988-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos de Ponte dos
Carvalhos a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária. na cidade de Cabo de Santo Agostinho,
Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.989-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
do Cabo de Santo Agostinho - Rádio Calheta - A
Difusão Cabense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.992-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ADESPRU - Associação de Desen
volvimento Social, Econômico ê. Cultural de Pruden
tópolis a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço. dê radiodifusão co
munitária na cidade de Prudentópolis, Estado do Pa
raná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.993-A/03. (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária Alerta FM a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Caputira, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W 2.994-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária da Imagem
e do Som de Raul Soares a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de êxclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Raul SOé:lres,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 2.995-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Proteção e Assistên
cia à Maternidade, à Infância e ao Meio Rural de
Santana do Matos - APAMI a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santana
do Matos, Estado do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

NO 2.996-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão dê Pedro Leopoldo/MG a executar, pelo prazo
de três anos, .sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão. comunitária na cidade de Pedro Le
opoldo, Estado de Minas Gêrais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
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N° 3.00S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação
Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
IIicínea, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMASESSÃO: 14-8-03

N° 3.00S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Moradores do Itama
rati a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Uruburetama, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.010-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos do Portal do
Alvorada/lbirajuba-PE a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibirajuba, Estado
de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.012-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural e Beneficiente
Cristovam Chiaradia a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Senador Cortes,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.029-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Frequência Brasileira de
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Tanga
rá, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.030-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Panorama de Comu
nicações Ltda. para explorar serviço de rad iodifusão
sonora em onda média na cidade de Itapejara
O'Oeste, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.037-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão e Cultura de Anaurilândia - MS a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.039-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Bairro
São José - ASCOBSJ a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São José da La
goa Tapada, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.043-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Aiuruocana
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aiuruoca, Estado de Mi
nas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.044-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Cultural,
Artística, Desportiva e de Comunicação Social Nova
Campina a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Campina, Estado de
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.0SS-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Jake Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Alvorada O'Oeste,
Estado de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.056-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Cardoso & Fernandes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Vilhena,
Estado de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.060-AlOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Maria Targino
Pontes de Araújo, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de João Câma
ra, Estado do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.061-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato



N° 3.103-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Carmo da Cachoei
ra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Carmo da
Cachoeira, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.104-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão. à L.M. Rádio e Televisão
Uda. para explorar. serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Borborema,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.105-AJ03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Serrada Esperança
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Candói,
Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.107-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Star Rádio e Comunicação

N° 3.102-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio da Vinci FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de
São PaUlo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.100-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Nascente Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Bertioga,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.099-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação .e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Rota· do Sol Ltda.
para explorar serviço de .radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Boa Vista da Apa
recida, Estado do Paraná
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.087-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
quedutor~a concessão àTV Stúdios de Teófílo Oto
ni S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sopse imagens, na cidade de Manhuaçu, Estado de
Minas Ge(l3.is.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.089-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,. Comunicação e Informática) .- Aprova o ato
que outorga concessão à Leste Sul Telecomunica
çõe!) Ltda, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Capão Bonito,
EstÇl~o dE3 São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N°3.092-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,C0ltll,lnicação e Informática) - Aprova o ato
que. qutorga. permissão à Exitus Sistema de Comu
nicaç~o Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
so~ora em freqüência modulada, na cidade de Mine
iros doTietê, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N°3.09S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
queúutorga.permissão à Proware 2000 Telecomuni
caç~o Som e Imagem Ltda. para explorar serviço de
radipdifusãosonora em freqüência modulada, na ci
dadE3 .de Serra Negra, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N~3.09.7-ftJ03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, .pomtlnicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à L. M. Rádio e Televisão
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que outorga permissão à Fundação Rádio e TV Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
Educativa de Juína, para executar serviço de radio- em freqüência modulada, na cidade de Catanduva,
difusão sonora em freqüência modulada, com fins Estado de São Paulo.
exclusivamente educativos, na cidade de Juína , ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 14"8-03

N° 3.063-JV03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, COll1unicaçãoe Informática) - Aprova o ato
que.out~rga permissão.à.Fundação Cultura e Vida,
para executar serviço de rl3.diodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educl3.
tivos,. na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N°. 3.068-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e .Informática) .- Aprova o ato
que outorga permissão àS. M. Comunicações Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüênciCi modulada, na cidade de Mantena, Estado
de. Mil1as Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora nora em freqüência modulada, na cidade de Mila-
Elm freqüência modulada, na cidade de Águas de gres, Estado do Ceará.
Lindóia, Estado de São Paulo. ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
ÜLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l09-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural de Martinho Campos, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Martinho Campos, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.lll-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Francisco Gur
gel Corrêa, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Barbalha, Estado
do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l12-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Jalles Machado,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.ll3-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Ibiapina Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Manuel,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.ll4-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
~Jia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Mello e Bruno Comunica
ção e Participações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Agudos, Estado de São Paulo.
ÜLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.ll5-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Nova Jacupiranga
Limitada. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Jacupi
ranga, Estado de São Paulo.
lJLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l17-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rede Elo de Comunica
ç:ões Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-

N° 3.l18-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Vale Verde Comunicações
e Serviços Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Itabirinha de Mantena, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l5l-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a A Voz de Lagoa Santa - Associação
Comunitária Lagoa-Santense de Assistência Social
e Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa Santa, Estado de
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l58-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ACCCI - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Igarapé a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Igarapé, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l59-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitáira dos Rádios
Difusores e Movimento Popular de Rádio Comunitá
ria de Pedro Leopoldo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Pedro Leopoldo,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l88-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Cultural de Roncador a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Roncador, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.l90-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Amigos do
Rádio de Juiz de Fora a executar, pelo prazo de três



N° 4.705/01 (lINCOLN PORTELA) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de as embalagens de refrigeran
tes conterem advertência sobre obesidade.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 5.328/01 (SENADO FEDERAl) - Inclui na Lei n°
8.406, de 09 de janeiro de 1992, artigo que estabe
lece a gratuidade da emissão de extratos bancários
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W 5.429/01 (PAULO LIMA) - Acrescenta artigo à
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"Estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal". (E seu apensado: PL.6.444/02, do Dep. Enio
Bacci).
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 5.668/01 (LAURA CARNEIRO) - Dispõe sobre a
introdução de temas relacionados à responsabilida
de social das empresas e à cidadania corparativa
nos currículos de educação superior.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 6.300/02 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta a
profissão de treinador de goleiros de futebol e dá
outras providências.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W 7.090/02 (JOSÉ PIMENTEL) - Institui o Dia Na
cional dos Profissionais de Compras.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 100/03 (BISMARCK MAIA) - Altera o Artigo 2°,
Parágrafo 4°, da Lei n° 10.264, de 16 de julho de
2001.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 164/03 (GASTÃO VIEIRA) - Acrescenta o artigo
52-A à Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 502103 (JAMIL MURAD E OUTROS) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de prestação de serviços
de acondicionamento ou embalagem das compras
em estabelecimentos comerciais denominados su
permercados, hipermercados ou similares.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- tra práticas discriminatórias adotadas por outros paí-
difusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, Esta- ses.
do de Minas Gerais. ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 79-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão ao GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, no Arquipélago de Fernando de Noro
nha, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 103-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Fundesul, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Mucuri, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 124-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Tropical Radiodifu
são Ltda para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Macapá,
Estado do Amapá.
ÚLTIMA SESSÃO: 14c8-03
PROJETOS DE LEI:

N° 4.168-0/01 (JOSÉ PRIANTE) - Dispõe sobre li
gação rodoviária no Plano Nacional de Viação, no
Baixo Tocantins, no Estado do Pará, e dá outras pro
vidências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 5.660-B/01(PODER EXECUTIVO) - Cria o Fun
do de Recuperação de Créditos e de Prevenção e
Combate às Fraudes contra a Previdência Social 
FUNPREV, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 6.425-A/02 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova re
dação aocaput e ao § 3° do art. 304 do Decreto-Lei
n° 3689, de3 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso Penal.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI:

N° 3.011/97 (SENADO FEDERAl) - Estabelece
medidas de proteção aos interesses brasileiros con-



38498 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS _A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇAO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART 144, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado com ART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 3.732/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
responsabilidade de autor de ação de impugnação
de mandato temerária e de manifesta má fé.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 5.759/01 (SENADO FEDERAL) - Altera os arti
gos 18, 21 e 22 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dis
positivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo 111, Título VII, da Constituição
Federal, e dá outras providências".
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 23/91 (SENADO FEDERAL) - Regula a compe
tência para instituição do imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens ou direi
tos nas condições previstas no inciso 111 do § 1° do
artigo 155 da Constituição Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI

N° 1.641/96 (ARNALDO FARIA DE SÁ) -Dispõe
sobre programas de incentivo à demissão voluntá
ria, do ponto de vista tributário.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 196/99 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei n°
8.852, de 4 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre
a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, §
1° da Constituição Federal, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 1.005/99 (GEDDEL VIEIRA LIMA) - Dispõe so
bre a criação do Sistema Nacional de Seguro Rural
- SNSR, dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 3.847/00 (WILSON SANTOS) - Altera o § 2° do
artigo 1° da Lei nO 8685, de 20 de julho de 1993.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 64/95 (COMISSÃO ESPECIAL - CPOLAGRI) 
Altera a legislação tributária federal, institui o Fundo
de Apoio à Agroindústria e à Fruticultura e Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá outras
providências.(E SEUS APENSADOS: PLs: 244/98,
do Dep. Hugo Biehl; 28/99, do Dep. João Herrmann
Neto).
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

W 18/03 (ROSE DE FREITAS) - Dispõe sobre o
Fundo Regional da Cidadania - FUNCI, e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, §2°, DO RI

PROJETOS DE LEI:

N° 2.010/99 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI na aquisição de automóveis por pessoas porta
doras de deficiência física.(E SEUS APENSADOS:
PLs nOs 1.890/96, do Dep. Lima Netto; 2.215/96, do
Dep. Jair Bolsonaro; 2.216/96, do Dep. Eurico Miran
da; 2.809/97, do Dep. Odelmo Leão; 3.811/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.882/97, do Dep. Fetter Júnior;
3.884/97, do Dep. Ricardo Gomyde; 3.908/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.918/97, do Dep. Tuga Angera
mi; 3.944/97, do Dep. Cunha Bueno; 4.019/97, do
Dep. Maluly Netto; 4.310/98, do Dep. Antonio Carlos
Pannunzio; 587/99, do Dep. Régis Cavalcante;
944/99, do Dep. Fernando Zuppo; 1.110/99, do Dep.
Dr. Hélio; 1.329/99, do Dep. Nelson Proença;
1.370/99, do Dep. Geraldo Magela; 2.317/00, do
Dep. Gonzaga Patriota; 2.470/00, do Dep. Eduardo
Barbosa; 2.873/00, do Dep. Luiz Antonio Freury;
2.934/00, do Dep. Fernando Gonçalves; 3.175/00,
do Dep. João Herrmann Neto; 3.716/00, do Dep.
José Carlos Coutinho; 4.836/01, do Dep. Geraldo
Magela; 5.346/01, do Dep. Jaques Wagner;
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5.551/01, do Dep. Rubens Bueno; 5.687/01, do Dep.
Norberto Teixeira; 5.751/01, do Dep.Jorge Tadeu
Mudalen; 6.010/01, do Dep. Gilmar Machado;
6.118/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.351/02, do
Dep. José Carlos Coutinho; 6.398/02, do Dep. Flávio
Arns; 6.401/02, do Dep. Rubens Bueno; .6.540/02,
do Dep. Flávio Arns; 6.589/02, da Dep. Maria Lúcia;
6.781/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.820/02, do
Dep. Márcio Fortes; 6.878/0~, do Dep. Dr. Evilásio;
6.883/02, do Dep. Nelson Meurer; 6.948/02, do Dep.
Marcelo Barbieri; 7.055/02, do Dep. Pinheiro Landim;
7.185/02, do Dep. Eni Voltolini; 134/03, do.Dep. Ino
cêncio Oliveira; 474/03, do Senado Federal).
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 6.109/02 (PODER EXECUTIVO) - Acrescenta o
artigo 2°-A, na Lei10~191, de 14 de fevereiro de
~001, que dispõe sobre a aquisição de produtos
para.a implementação de ações de saúde no âmbito
do Ministério da Saúde.
ÚLflMA SESSÃO: 14-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 1°, do RI.

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2°
(05 sessões), as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

W 1.378/03 (LUIZ CARLOS HAULY} - Dispõe so
brecondições de aposentadoria do servidor público
e dá outrasprovidências.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 1.476/03 (NICIAS RIBEIRO) - Dá nova redação
ao artigo 1° do Decreto n° 73.684, de 19 de fevereiro
de 1974.

ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03
INDICAçÕES:

N° 147/03 (ZELlNDA NOVAES} - Sugere ao Gover
nador do Estado da Bahia a inclusão do Campeona
to Ba.iano de Futebol do Interior no Programa de
Educação Tributária do Estado da Bahia - "Campa
nhaSua Nota É Um Show".
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 692/03 (LUIZ ALBERTO) - Sugere ao Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia a extinção das Varas
Distritais da Comarca da Capital.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 35, § 2°, do RI.

REQUERIMENTOS DE CPI:

N° 17/03 (MAURíCIO RABELO) - Requer a instala
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a investigar a violência contra a mulher e a vio
lência doméstica.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 20/03 (VANESSA GRAZZIOTIN) - Requer a ins
tauração de Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar evidências de irregularidades nas im
portações de insurnos de linha humana pela indús
tria farmacêutica no Brasil, desde 1995, bem como
seu controle administrativo e a aplicação da legisla
ção sobre os preços de transferência a partir de
1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

N° 21103 (LUCIANO ZICA) -.Requer a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
de apurar denúncias de irregularidades no uso e na
fiscalização dos terrenos utilizados como depósitos
de resíduos perigosos sólidos, líquidos e gasosos e
o risco ao meio ambiente e a saúde humana causa
dopor este tipo de disposição final destes produtos.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8c03

N° 231Q3 (FÉLIX MENDONç:A) - Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade. de investigar o abusivo e desordenado comér
cio dos insumos para a construção civil, com ênfase
para o segmento do cimento.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-03

ORADORES SORTEADOS
PARAO.GRANOEEXPEDIENTE
DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

Dia 14,Sa-feira15:00 ANDRÉ LUIZ (PMDB 
RJ)15:25 PAULO FEtJÓ (PSDB - RJ) Dia lS, 6a-fei
ra10:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)10:25
SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB MA)10:50
RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)11:15
GUILHERME MENEZES (PT - BA)11 :40 MÁRIO
HERINGER (PDT MG)12:05 NELSON
MARQUEZELLI (PTB - SP)12:30 VICENTE
CASCIONE (PTB - SP)12:55 HELENILDO RIBEIRO
(PSDB - AL)13:20 MAURíCIO QUINTELLA LESSA
(PSB - AL) Dia 18, 2a-feira15:00 CORIOLANO
SALES (PFL - BA)15:25 AROLDO CEDRAZ (PFL
BA)15;50 BENEDITO DE LIRA (PP - AL)16:15
THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)16:40 ZULAIÊ
COBRA (PSDB - SP)17:05 PAULO AFONSO



AVISOS

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.463/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui o Programa de Seguro Agríco
la e dá outras providências."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (SSESSÕES)

DECURSO: 18SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 70/03 - do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "dispõe sobre a adição de ácido fólico
na farinha de trigo e na farinha de milho." RELATOR:
Deputado NELSON MARQUEZELLI

PROJETO DE LEI N° 1.089/03 - do Sr. Benedito de
Ura - que "altera dispositivos do Decreto-Lei n° 467,
de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medica
mento genérico para uso veterinário, dispõe sobre a
utilização de nomes genéricos em produtos farma
cêuticos de uso veterinário e dá outras providênci
as." RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N° 1.159/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "cria o Programa de Financiamento da
Casa Própria Rural e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI

PROJETO DE LEI N° 1.319/03 - do Sr. João Gran
dão e outros - que "acrescenta dispositivos à Lei n.o
8.287, de 20 de dezembro de 1991, para estender o
benefício do seguro-desemprego aos agricultores
familiares do Semi-Árido Nordestino e do Vale do

PROJETO DE LEI ND 501/03 - do Sr. Beto Albu
querque - que "cria o Programa Nacional de Primei
ro Crédito para a Juventude Rural - PRONAJUR."
(Apensado: PL 859/2003) RELATOR: Deputado
LEANDRO VILELA

DECURSO: 58 SESSÃO ÚLTIMA SESSÃO:
14-08-03

Audiência Pública:

TEMA: A política externa comercial brasileira no to
cante à agricultura, incluindo as posições defendi
das acerca da formação da ALCA, da nova rodada
de negociações daOMC, da proposta de acordo de
livre comércio entre o Mercosul e a Comunidade Eu
ropéia, além da avaliação da proposta de criação do
cargo de ADIDO AGRíCOLA brasileiro. Convida-
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(PMDB - SC)17:30 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB do:Embaixador Celso Amorim - Ministro de Estado
-- AC)17:55 EDUARDO GOMES (PSDB - TO)18:20 das Relações Exteriores
MARCOS DE JESUS (PL - PE) Dia 19, aQ-fei
ra15:00 MARIA HELENA (PMDB - RR)15:25 DA.
BENEDITO DIAS (PP - AP) Dia 20, 4Q-feira15:00
SILAS CÂMARA (PTB - AM)15:25 JOSÉ
PIMENTEL (PT - CE) Dia 21, SQ-feira15:00 DELEY
(PV - RJ)15:25 CASARA (PSDB - RO) Dia 22,
6Q-feira10:00 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)10:25
VIC PIRES FRANCO (PFL - PA)10:50 JOSÉ
DIVINO (PMDB - RJ)11 :15 PAULO KOBAYASHI
(PSDB - SP)11:40 ODAIR (PT - MG)12:05
BERNARDO ARISTON (PSB - RJ)12:30 PAULO
ROCHA (PT - PA)12:55JANDIRA FEGHALI
(PCdoB - RJ)13:20 CARLOS MOTA (PL - MG) Dia
2S, 2Q-feira15:00 ZEQUINHA MARINHO (PTB 
PA)15:25 NIC1AS RIBEIRO (PSDB - PA)15:50
PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)16:15
VICENTINHO (PT - SP)16:40 ABELARDO LUPION
(PFL - PR)17:05 RUBINELLI (PT - SP)17:30
WASNY DE ROURE (PT - DF)17:55 LUIZA
ERUNDINA (PSB - SP)18:20 NEYDE APARECIDA
(PT - GO) Dia 26, aQ-feira15:00 ZÉ LIMA (PP 
PA)15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR) Dia
27, 4Q-feira15:00 ZONTA (PP - SC)15:25 DARCíSIO
PERONDI (PMDB - RS) Dia 28, SQ-feira15:00
ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)15:25 OSVALDO
COELHO (PFL - PE) Dia 29, 6Q-feira10:00
OSVALDO REIS (PMDB - TO)10:25 JOÃO LYRA
(PTB - AL)10:50 MILTON BARBOSA (PFL 
BA)11:15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)11:40
ANN PONTES (PMDB - PA)12:05 JÚNIOR BETÃO
(PPS - AC)12:30 CARLOS ABICALlL (PT 
MT)12:55 WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)13:20
MILTON CARDIAS (PTB - RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POlíTICA
RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIAAUDIÊNCIA PÚBLICA

A-
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PROJETO DE LEI N° 7.032102 - do Sr. Luciano Piz
zatto - que "cria o Parque Nacional Marinho das
Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná." RELATOR:
Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH

C-

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI W 3.464/00 - do Poder Executivo
- (MSC 1087/2000) - que "autoriza a transferência
das cotas representativas da participação da União
no capital da empresa "Serviços Aéreos Especiali
zados Médico-Hospitalar Conceição Uda"."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo. Vista ao Depu
tado Bosco Costa, em 10/07/2003

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que "dispõe so
bre os crimes de seqüestro e cárcere pirivado, extor
são mediante seqüestro e extorsão mediante priva
ção da liberdade, e dá outras providências." (Apen
sados: PL 3106/1992 (Apensados: PL 305/1999, PL
1806/1991, PL 302/1999 (Apensado: PL 313/1999
(Apensado: PL 6269/2002», PL 5568/2001 (Apensa
dos: PL 6140/2002, PL 626212002 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
1157/1995, PL 287/1999 (Apensado: PL
6142/2002), PL 6573/2002, PL 5253/2001 (Apensa
do: PL 5774/2001), PL 1769/1996, PL 533212001,
PL 6139/2002, PL 6143/2002, PL 6695/2002, PL
7247/2002 e PL 166/2003) RELATOR: Deputado
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PARECER: Parecer com
Complementação de Voto, Dep. José Roberto Arru
da, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL
302/1999, do PL 31311999, do PL 1237/1999, do PL
5568/2001, do PL 6140/2002, do PL 6262/2002 e do
PL 6269/2002, apensados, com substitutivo, e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição do PL 287/1999, do PL
305/1999, do PL666/1999, do PL 176911996, do PL
3176/2000, do PL 4389/2001, do PL 5026/2001, do
PL 5113/2001, do PL 5253/2001 ,do PL 533212001,

Jequitinhonha, nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES

PROJETO DE LEI N° 1.328/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a aquisição do gado para corte e
dá outras providências." RELATOR: Deputado
LEANDRO VILELA

PROJETO DE LEI N° 1.435/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera a redação do art. 30 da Lei na
10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que "acresce e
altera dispositivo da Lei na 8.929, de 22 de agosto
de 1994., que institui a Cédula de Produto Rural, e
dá outras providências"." RELATORA: Deputada
KÁTIAABREU

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 176/03 ~ do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá
outras providências." RELATOR:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 01 do Anexo 11 HORÁRIO: 1Oh

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-
Recursos:

RECURSO N° 4/03 - do Sr. Agnaldo Muniz - que
"recorre, nos termos do art. 95, § 80

, do Regimento
Interno, contra decisão da Presidência em questão
de ordem formulada na sessão plenária de 25 de fe
vereiro de 2003 (notas taquigráficas anexas), acerca
da preferência, sobre matérias urgentes, de Medi
das Provisórias que não estejam sobrestando a pa
uta, bem como do descumprimento do dispositivo
constitucional que prevê a necessidade de exame e
emissão de parecer por Comissão Mista antes da
apreciação de Medidas Provisórias pelo plenário da
Câmara dos Deputados." RELATOR: Deputado
ALEXANDRE CARDOSO PARECER: pelo não pro
vimento.

8-

Redação Final:

PROJETO DE LEI N° 4.331/01 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "revoga o art. 188 da Lei na 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Ci-

vil." RELATOR:
GREENHALGH

Deputado LUIZ EDUARDO



TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.095/02 - do Sr. Romeu Queiroz - que "convoca
plebiscito sobre a criação do Estado" Minas do t:Jor
te"." RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João Fassarel
la - que "altera a redação do artigo 74, da Lei n°
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.

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
1.204/95 - que "dispõe sobre a periodicidade dos
censos demográficos e econômicos e dá outras pro
vidências." RELATOR: Deputado CORIOLANO
SALES PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da emenda de Plenário,
com subemenda.
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do PL 5774/2001, do PL 6113/2002, do PL RELATOR DO VENCEDOR: Deputado PATRUS
6139/2002, do PL 6142/2002, do PL 6143/2002, do ANANIAS PARECER VENCEDOR: Parecer do Ven-
PL 6453/2002, do PL 6573/2002, do PL 6695/2002, cedor, Dep. Patrus Ananias, pela inadmissibilidade.
do PL 7247/2002 e do PL 166/2003, apensados. Os PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N0
PL 3106/1992, PL 1157/1995, com substitutivo, e PL 221/00 - da Sra. Luiza Erundina - que "acrescenta
1806/1991, apensados, não foram analisados uma alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição
vez que já foram apreciados por esta Comissão. FederaL" (Apensado: PEC 229/2000) RELATOR: De

putado NEY LOPES PARECER: pela admissibilida
de desta, com substitutivo e; pela admissibilidade da
PEC 229/2000, apensada, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
257/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "acres
centa parágrafos aos artigos 77, 28 e 29 da Consti
tuição FederaL" RELATOR: Deputado CORIOLANO
SALES PARECER: pela admissibilidade, com emen
da. Vista conjunta aos Deputados João Paulo Go
mes da Silva e José Divino, em 23/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1° do
art. 29-A da Constituição Federal." RELATOR: Depu
tado ALCEU COLLARES PARECER: pela admissibi
lidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da C<:msti
tuição Federal." RELATOR: Deputado CUSTODIO
MATTOS PARECER: pela admissibilidade. Vista
conjunta aos Deputados Antônio Carlos Magalhães
Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão e José Eduardo
Cardozo, em 07/05/2003

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 6.240/02 - do Senado Federal
- que ''fixa normas de formação de recursos huma
nos na área de saúde, regulando o inciso 111 do art.
200 da Constituição FederaL" RELATORA: Deputada
SANDRA ROSADO PARECER: pela inconstituciona
lidade deste. Vista conjunta aos Deputados Antônio
Carlos Magalhães Neto, José Eduardo Cardozo,
Maurício Quintella Lessa e Zenaldo Coutinho, em
07/05/2003

PROJETO DE LEI N° 7.198/02 - do Senado Federal
- que "concede anistia post mortem a João Cândido
Felisberto,. líder da chamada Revolta da Chibata, e
aos demais participantes do movimento." (Apensa
do: PL 4455/2001) RELATOR: Deputado BISPO
RODRIGUES PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela
aprovação deste, e pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição
do PL 4455/2001 , apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 52/99 - da
Sra. Luiza Erundina - que "acrescenta inciso ao art.
3° da Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro de
1994, que "cria o Fundo Penitenciário Nacional
(Funpen)", para incluir a manutenção das casas de
abrigo." RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA PARECER: pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, e no mérito, pela apro
vação.

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
122/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova re
dação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995) RELATOR: Deputado
RICARDO FIUZA PARECER: Parecer com Comple
mentação de Voto (ORAL), Dep. Ricardo Fiuza, pela
admissibilidade desta e da PEC 259/1995, apensa
da. Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e
José Ivo Sartori, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
185/99 - do Sr. José Carlos Elias - que "acrescenta
parágrafo ao art. 143 da Constituição FederaL"



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na
2.699/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 710/2001) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Cultura de Campos Novos LIda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catari
na:' RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
PARECER: pela constitucibnalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 24/03 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática - (TVR 515/2000) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Verdes
Mares LIda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará." RELATOR: Deputado MARCELO
ORTIZ PARECER: pela inconstitucionalidade e inju
ridicidade.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na
2.776/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2249/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção Rádio Educativa Famílias Unidas, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com finsexc!usivamente educativos, na cidade
de Guanambi, Estado da Bahia." RELATOR: Deputa
do. MORONI TORGAN .PARECEH: pela constitucio
nalidade, juridicidadee técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na
2.eOO/02 - da Comissão de Ciêhcia e Tecnologia,
Comunicação elnfbrmática - (TVR 2507/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM DA Ltda.para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Bata
guassu, .Estado de Mato Grosso. do Sul." RELATOR:
Deputado CARLOS WILLlAN PARECER: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° PROJETO DE LEI N° 138/03 - do Sr. Dimas Rama-
1.467/99 - que "altera a redação do art. 26, § 30

, e lho - que "altera a Lei na 8.072, de 25 de julho de
do art. 92 da Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para que o Artigo
1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da edu- 244-A e §1° , da Lei na 8.069, de 13 de julho de
cação nacional", e dá outras providências." 1990, com a redação dada pela Lei na 9.975, de 23
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO de junho de 2000, seja considerado hediondo."
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
técnica legislativa da Emenda do Senado Federal.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
PROJETO DE LEI N° 2.358/00 - do Sr. Nelson Pro- ma técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeiçãb.
ença- que "altera aLei na 9.504, de 30 de setembro
de 1997, dispondo sobre·a propaganda eleitoral pbr O - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive .Inter- (Parecer 09/90 - CCJR):
net,.e dá outras providências." RELATOR: Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO PARECER: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no
méritb, pela aprbvação.

PROJETO DE LEI ND 2.799/00 - do Sr. Jair Bolso
naro-que "acrescenta0 § 40 ao art. 261 do Decre
to-Lei na ;2.848, cie 7 de dezembro de 1940 - Código
Peni'lL" RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PAHg:CER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com emendas.

PROJETODE LEI Na 4.202/01 - do Poder Executivo
- (M~C 208/2001) - que "declara revogado o Decre
to LE3gisltivo na 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e os
demais atos que menciona, relativos à matériapre
videnciária." RELATOR: Deputado MAURICIO
RANDS PARECER:. pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.953/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a redação do artigo 295, do Decre
to-LeI3.689, de.3 de outubro de 1941 - Código de
Prpctfs$o . 'penal (CPP)." RELATOR: Deputado
VILMARHQCHA PARECER: pela constitucionalida
de, juridicida.de E3 técnica legislativa, com emenda, e,
no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Na 5.531/01 - do Sr. Feu Rosa
que "ll1odifisa a re?açãO do parágrafo 20 do artigo
342, 90 Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848,
de 7 dedezE3mbrode 1940)." RELATOR: Deputado
LUIZ.EDLJARDQ .GHEENHALGH PARECER: pela
i?con~titucio?ali?élde, injuridicidade e má técnica le
gislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJplR DE ~E1 N° 5.684/01 - do Sr. Valdemar
CostélNeto ..... qjJe ."élcrescenta parágrafos aos arti
gos4~.E3 57 délLei na 9.096/95, definindo regras
para éls inse~ções em rádio e televisão mencionadas
nbs~l1igos49,incis() "11" e 57, inciso 11I, alínea "b"."
R~LJ\TOR: peputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARg:CER:pelaconstitucionalidade, juridicidade e
téc~icél< l\3gislativl;l, Com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

Ir
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.869/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 647/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Rio Mar Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em ondas curtas, na cidade de Ma
naus, Estado do Amazonas." RELATOR: Deputado
JOÃO MATOS PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.887/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1079/2001) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Cacique de Taubaté Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Taubaté, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.900/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1417/2001) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Panambi FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.903/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1493/2001) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Progresso de Juazeiro Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.904/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1494/2001) 
que "aprova o ato que renova a concessão outor
gada à Rádio Carajá de Anápolis Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás:'
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.952/03- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2102/2002) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Cidade de Itu Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itu, Estado de São Paulo." RELATOR: De
putado MORONI TORGAN PARECER: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.980/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2247/2002) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Televisão Anhanguera de Araguaína Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.054/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2419/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Cardoso
& Fernandes Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência· modulada, na cidade de
São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.057/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2426/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rede
Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.091/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2546/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Empre
sa de Radiodifusão Miracatu Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Miracatu, Estado de São Paulo:'
RELATOR: Deputado EDMAR MOREI RA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.119/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2623/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Ibiapina
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W
3.120/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2624/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à KMR 
Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqUência modulada, na ci
dade de Ipauçu, Estado de São Paulo." RELATOR:
Deputado ALEXANDRE CARDOSO PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.121/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2626/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Real 
Cafelândia FM Ltda.- ME. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Tanabi, Estado de São Paulo." RELATOR:
Deputado ALEXANDRE CARDOSO PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.122/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2628/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Le
gal-Cat Catanduva Comunicações Ltda - ME para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de José Bonifácio, Estado
de São Paulo." RELATOR: Deputado EDUARDO
PAES PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.123/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2629/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Alpha
Comunicações de Macatuba S/C Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na Gidade de Macatuba, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidadee técn ica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.124/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2634/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Tropical
do Agreste Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Igarassu, Estado de Pernambuco." RELATOR: Depu
tado ILDEU ARAUJO PARECER: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.125/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2635/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão ao Siste
ma Regional de.Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Andradina, Estado de São Pauh"
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.126/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2636/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
WS & AOUda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, naciclade de Buri,
Estado de São Paulo." RELATOR: Deputado JOÃO
PAULO GOMES DA SILVA PARECER: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.127/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2637/2002) 
que "aprova .o ato que outorga permissão à Rádio
Nossa Senhora do Socorro Ltda.para explorar servi
ço de radiodifusão sonora.em freqüência modulada,
na cidade de Socorro, Estado de São .Paulo."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.128/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2639/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Exitus
Sistema de Comunicação Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Simão, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.129/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
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Comunicação e Informática - (TVR 2640/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão ao Grupo
Frajola de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Capim Grosso, Estado da Bahia." RELATOR: De
putado DARCI COELHO PARECER: pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.130/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2641/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Organi
zação de Comunicação Fredy Dietz Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Santa Terezinha de Goiás,
Estado de Goiás." RELATOR: Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL PARECER: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.131/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2643/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão às Organi
zações Rio Bonito Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Itapirapuã, Estado de Goiás:' RELATOR: De
putado IBRAHIM ABI-ACKEL PARECER: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.132/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2644/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção Dom Juvenal Roriz para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Jandaia, Estado de Goiás." RELATOR: Depu
tado IBRAHIM ABI-ACKEL PARECER: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.133/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2647/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à WEB
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Cristalina, Estado de Goiás." RELATOR: Deputa
do IBRAHIM ABI-ACKEL PARECER: pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.134/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2648/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à WEB
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade

de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.135/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2650/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Bentivi
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
São Vicente Ferrer, Estado do Maranhão:'
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.136/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2651/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à RA 
Sistema de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Cândido Mendes, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.145/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2695/2002) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Fundação Sinodal de Comunicação para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do
Rio Grande do Sul." RELATOR: Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL PARECER: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.154/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2718/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção de Armação dos Búzios, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.171/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2751/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Fre
qüência Brasileira de Comunicações Ltda. para ex-
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piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Gurinhata, Estado de· Minas
Gerais." RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO N°
3.172/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e. Informática - (TVR 2752/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão ao Siste
ma Catedral de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de réldiodifusão sonora em freqüência modu·
lada, na cidade de Córrego Danta, Estado de Minas
Gerais:' RELATOR: Deputado CORIOLANO.SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legisléltiva.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.18:3/03 - da Comissão. de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2818/2002) 
qu~ "awovaOéltoque outorga concessão à Sistema
Plug. deCom~nicaçÕes Ltda.. para explorar. serviço
de.radiodifusã9 sonora em onda média na cidade de
Novél Brasilândia, Estado. do Mato Grosso:'
RELATORA.[)eputada EDNA MACEDO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.184/03- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2819/2002) 
que. "aprova o ato que outorga concessão ao Siste
ma Plugde ComunicaçÕes Ltda. para explorar servi
çoderéldiodifusão sonora em onda média na cidade
de. ~élranaíta, Estado do Mato Grosso." RELATORA:
DepptadaEDNA MACEDO PARECER: pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.mS/Oa - da. Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informátíca - (TVR 2820/2002) 
qu~"apro\faoato que outorga concessão ao Siste·
ma ~()is (;Ie Réldiodifusão Ltda. para explorar serviço
de réldiodifusão sonora em onda média na cidade de
Terra Nç>va. do Norte, Estado do Mato Grosso."
RI;LATOR: Deputado ILDEU ARAUJO. PARECER:
PEllélconstitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PRqJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.186/03 ~ da Comissão de Ciência e Tecnologia,
C9municação .e Informática - (TVR 2821/2002) 
que"~prova o ato que outorga concessão à Sistema
Plug~e ComunicaçÕes Ltda. para explorar serviço
de. rélçtiodifusão .sonora em onda média na cidade de
Vila ..• Bica, Estado do Mato. Grosso." RELATOR: De·
pl.lféldoJOSE IVO SARTORI PARECER: pela consti·
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.187/03 -da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2824/2002) 
que "aprova o ato que outorga concessão à Vídeo
Express Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Colatina, Estado
do Espírito Santo." RELATOR: Deputado JOSE IVO
SARTORI PARECER: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.199/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática ~ (TVR 2840/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Prisma
Engenharia em Telecomuhicações Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora. em freqüência
modulada, na cidade delporã, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.200/03 - da Comissão. de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2843/2002) ~

que "aprova o ato que outorga permissão à Socieda·
de Rádio Treze de Maio Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Treze de Maio, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado .. ANDRE. DE. PAULA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.201/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR .2845/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Empre
sa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda.para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Tijucas, Estado de Santa Catari·
na." RELATOR: .. Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA PARECER: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.202/03 - da Comissão de Ciêhcia e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVH2846/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à TV Pio·
heira de Mogi das CrUzes Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.203/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2853/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Empre
sa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Bombinhas, Estado de Santa Ca
tarina." RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO PARECER: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
~1.205/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2857/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM Coronel Freitas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina:'
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.206/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2858/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Safira
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Mamborê, Estado do Paraná." RELATOR: Deputado
WELLlNGTON ROBERTO PARECER: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
~i.207/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2863/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Juranda FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Juranda, Estado do Paraná:' RELATOR: Deputado
SEVERIANO ALVES PARECER: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.208/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2864/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Aquarela FM Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Realeza, Estado do Paraná." RELATOR: Deputado
SARNEY FILHO PARECER: pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.262/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3115/2002) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Abril Radiodifusão S/A, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo." RELATOR: Depu
tado ALCEU COLLARES PARECER: pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa.

E - Propl)sições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.959/97 - do Poder Executivo
- (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao art.
210 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo PenaL" RELATORA: De
putada JUíZA DENISE FROSSARD PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI W 3.888/97 - do Senado Federal
- (PLS 154/1996) - que "dispõe sobre a aplicação
de penalidades aos responsáveis e às instituições
de saúde e de proteção social, públicas e privadas,
bem como àquelas conveniadas com o Sistema Úni
co de Saúde - SUS." RELATOR: Deputado
ROBERTO MAGALHÃES PARECER: pela constitu
cionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa,
e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 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 cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.294/00 - do Senado Federal
- que "acrescenta § 5° ao art. 32 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional", incluindo os
símbolos nacionais como tema transversal nos currí-



PROJETO DE LEI N° 2.136/96 - do SI'. Jair Bolso
naro - que "dispõe sobre a data de pagamento dos

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra- que "altera a redação do artigo 544 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação
oral de recurso." RELATOR: Deputado RICARDO
FIUZA PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprova
ção, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.824/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177
do Código de Processo Civil, que se refere aos pra
zos para a realização dos atos processuais." (Apen
sado: PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999»
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, e, no mérito, pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI N° 5.453/01 - do Senado Federal
- (PLS 172/1999) - que "altera o art. 261 da Lei n°
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro." RELATOR: Deputado
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culos do ensino fundamentaL" RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES PARECER: pela constitucio-
JAIME MARTINS PARECER: pela constitucionalida- nalidade, juridicidade e técnica legislativa.
de, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. PROJETO DE LEI N0 5.463/01 _ do Senado Federal

PROJETO DE LEI N° 2.354/00 - do Poder Executivo - (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
- (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da área de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localiza- Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
da nos municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova providências." RELATOR: Deputado ALCEU
Mamoré, no Estado de Rondônia." RELATOR: Depu- COLLARES PARECER: pela constitucionalidade, ju-
tado ZENALDO COUTINHO PARECER~ pela consti- ridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela re-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Vista jeição. Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz
ao Deputado Patrus Ananias, em 09/04/2003 e Maurício Ouintella Lessa, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 2.891/00 - do Senado Federal PROJETO DE LEI N° 6.385/02 - do Senado Federal
-(PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da Lei n° _ (PLS 416/1999) _ que "proíbe a fabricação, a im-
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de portação, a exportação, a manutenção em estoque,
Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de a comercialização e o uso.de diclorodifeniltricloreta-
exame de saúde a categorias profissionais específi- no (DDT) e dá outras providências." RELATOR: De-
cas:' RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES putado RUBINELLI PARECER: pela constitucionali-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e dade,juridicidade e tecnica legislativa deste e do
boa técnica legislativa, com substitutivo. Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,

PROJETO DE LEI N° 3.391/00 - do Poder Executivo Meio Ambiente e Minorias.
- (MSC 985/2000) - que "autoriza o Instituto Nacio- PROJETO DE LEI N° 7.209/02 - do EXEC - (MSC
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a 805/2002) - que "dispõe sobre a Taxa de Fiscaliza-
alienar ao Instituto BrasileIro do Meio Ambiente e ção dos Produtos.Controlados pelo Exército Brasilei-
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o imó- ro - TFPC e altera dispositivos do Decreto no
vel que menciona, e dá outras providências." 24.602, de 3 dejulho de 1934, que dispõe sobre ins-
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA talação e fiscalização de fábricas e comércio de ar-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e mas, munições, explosivos, produtos químicos
técnica legislativa. agressivos e matéria.s correlatas:' RELp,TOR: Depu-

PROJETO DE LEI W 4.018/01 _ do Poder Executivo tado MENDES RIBEIRO FILHO PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

- (MSC 35/2001) - que "concede pensão especial a deste.
Maria José Pereira Barbosa Lima." RELATOR: Depu
tado SARNEY FILHO PARECER: pela constituciona
lidade, juridiCidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.329/01 - do Senado Federal
- (PLS 236/2000)· - que "altera os arts. 11 e 16, da
Lei n° 6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor so
bre a eleição dos conselheiros nos Conselhos Regi
onais de Corretores de Imóveis e fixàr valores máxi
mos para as anuidades devidas pelos corretores a
essas entidades e dá outras providências."
RÉLATÔR:. Deputado INALOO LEITÃO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa deste e pela anti-regimentalidade das emen
das de nOs 1 a 5 apresentadas perante esta Comis
são.
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servidores públicos federais civis e militares."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM PARECER:
pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José Pimen
tel - que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para au
mentar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mínima de ingresso do menor no mercado de traba
lho." RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio
tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 4.355/98 - do Sr. Coriolano
Sales - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasi
leiro"." RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.738/98 - da Sra. Veda Crusi
us - que "altera o inciso V do art. 88 da Lei nO 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências." RELATOR:
Deputado CORIOLANO SALES PARECER: pela in
constitucionalidade e injuridicidade.

PROJETO DE LEI N° 286/99 - da Sra. Angela Gua
dagnin - que "dá a denominação de "Aeroporto de
São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto
Stumpf" ao aeroporto da cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo." RELATOR: Deputa
do JOSÉ EDUARDO CARDOZO PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes.

PROJETO DE LEI N° 1.730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 1° 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, ju
ridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.275/99 - do Sr. Paes Landim
- que "denomina o trecho da BR-324, compreendido
entre as cidades de Remanso-BA e São Raimundo

Nonato-PI:' RELATOR: Deputado PAULO
MAGALHÃES PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI ND 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 legis
lativa deste, com emenda, do Substitutivo da Comis
são de Viação e Transportes, com subemenda, e do
PL 4388/2001, apensado, com emenda; e pela
constitucionalidade, juridicidade e anti-regimentali
dade da Emenda apresentada nesta CCJR ao
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 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 N° 4.295/01 - do Sr. Salatiel Car
valho - que "dispõe sobre a oferta e as formas de
afixação de preços de produtos e serviços para o
Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001) RELATOR:
Deputado VICENTE ARRUDA PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, do PL 4396/2001, apensado, e do Substituti
vo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 4.478/01 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel
na execução por quantia certa contra devedor sol
vente, alterando o art. 647 do Código de Processo
Civil." RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e, no mérito, pela aprova
ção.

PROJETO DE LEI N° 4.799/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "modifica o § 1° do art. 74 do Código
de Processo Penal para nele incluir na competência
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
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PROJETO DE LEI N° 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Penal
para vincular o juiz da instrução à sentença e a Lei
de Execução Penal para vincular. o juiz que proferiu
a setença à execução penal." RELATOR: Deputado
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e má técnica legis
lativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI W 153/03 - do Sr. Maurício Ra
belo -que "institui o Dia do Peão de Rodeio:'
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

F -SÚmulas:

SÚMULA N° 1/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: PROJETOS
AUTORIZATIVOS - Entendimento: a) Projeto de lei,
deautoriade Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência,
queé de sua competência exclusiva, é inconstitucio
nal.p) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se
nad9r, que dispõe sobre a criação de estabeleci
mento de ensinq é inconstitucional. - Fundamento: §
1° do art 61 da Constituição Federa~ e § 1° e inciso
II do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA N° 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, fundaçãq ou instituição é inconstitucional e inju
rídico. - Fundamento: § 1° do art. 61 da Constituição
Federal e § .1° e inciso 11 do art. 164 do Regimento
Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constituição Fe
deral;Lei n° 91, de 28/08/1935, regulamentada pelo
Decreto n°. 50.517, de 02/05/1961; Decreto n°
60.931, de 04/07/1967; Lei n° 6.639, de 08/05/1979;
Lei TiO 5.726, de 29/10/1971 (art. 3°) e § 1° e inciso
11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚI\ilULA W. 4/94 - da.Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação- que "matéria: DATAS
C0rytE;;MORi\TIVAS - Entendimento: Projeto de lei
que il"lstitui dia nacional de. determinada classe pro
fissional éinjurídico. - Fundamento: § 2° do art. 215
da Constituição Federal e§ 1° e inciso 11, do art. 164
do Regimento Interno."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.299/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "modifica dispositivo da Lein.o 6.830, de
22 de setembro de 1980." RELATOR: Deputado
LUIZ EDUARDO GREENHALGH
OECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 799/03 - do Sr. Nelson Mar
quezelli - que "declara o Suco de Laranja como be
bida oficial nas recepções, eventos e festas promovi
das pelo Governo Brasileiro." RELATOR: Deputado
SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI N° 808/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "acrescenta os artigos 3-A e 3-8 à Lei n°
6.530, de 12 de maio de 1978, dispondo sobre a
identificação do responsável pela intermediação
imobiliária nos atos de registro de escritura pública
de compra e venda de imóveis." RELATOR: Deputa
do MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 1.003/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "altera a redação do § 2° do art 3° da Lei
n° 9.099, de 26 de setembro de 1995." (Apensado:
PL 1158/2003) RELATOR: Deputado SÉRGIO
MIRANDA

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.018/99 - do Sr. Nelson Pel
legrino - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Moradia Estudantil." RELATOR: Deputado INALDO
LEITÃO

PROJETO DE LEI W 2.121/99 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "acrescenta parágrafo único
ao art. 5° da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de
1989." RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N° 2.196/99 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "dispõe sobre a ligação ro
doviária no Plano Nacional de Viação, nos Estados
do Ceará e Rio Grande do Norte, e dá outras provi
dências." RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA



PROJETO DE LEI W 601/99 - do Sr. Dr. Heleno
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de artigos da Constituição Federal no rodapé de jor
nais e rwistas, editados em território nacionaL"
RELATOR Deputado MAURíCIO QUINTELLA
LESSA

PROJETO DE LEI N° 730/99 - do Sr. Edmar Moreira
- que "altera a redação do art. 20 do Decreto Lei nO
3.689, de3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal, determinando condições de sigilo na con
dução do inquérito policiaL" RELATOR: Deputado
ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI W 2.621/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre o acesso de estrangeiro
ao mercado de trabalho brasileiro." RELATOR: Depu
tado LUIZ EDUARDO GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 3.450/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "acrescenta parágrafo único ao art. 38
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil." RELATOR: Deputado MARCELO
ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 7.398/02 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "altera o art. 9° da Lei n°
9.434/97." RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO

PROJETO DE LEI N° 479/03 - do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "revoga o parágrafo 1° e altera a reda
ção do parágrafo 2° do artigo 84 do Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal, introduzidos pela Lei n° 10.628, de 24 de
dezembro de 2002." (Apensado: PL 1187/2003)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 583/03 - do Sr. Davi Alcolum
bre - que ''''Modifica a redação do inciso "b", do art.
32, da Lei n.O 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o
§2°, do art. 1°, da Lei n.o 7.433, de 18 de dezembro
de 1985, e dá outras providências."" RELATOR: De
putado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 635/03 - do Sr. Paulo Gouvêa
- que "altera a redação do parágrafo único do artigo

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 362199 - do Sr. Enio Bacci 
que "exige contratos em linguagem acessível e ta
manho mínimo de letras com corpo 14/16 e dá ou
tras providências." (Apensado: PL 363/1999)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 363/99 - do Sr. Enio Bacci 
(PL 36211999) - que "define regras para cláusulas
que limitam direitos em contratos de adesão e dá
outras providências."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-08-03
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) PROJETO DE LEI N° 359/99 - do Sr. Enio Bacci-
_ que "acrescenta § 4° ao art. 171 do Decreto-Lei nO

AS PRC?POSIÇOES ABAIXO SOMENTE 2.848, de 1940 - Código PenaL" RELATOR: Deputa-
RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR do ROBSON TUMA
MEMBROS DESTA COMISSÃO PROJETO DE LEI N° 395/99 - do Sr. Enio Bacci-

que "agiliza adoção direta, sem observância de lista
gens e dá outras providências." (Apensado: PL
396/1999) RELATORA: Deputada SANDRA
ROSADO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.925/97 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "altera a Lei n° 4.591, de 16 de dezem
bro de 1964, que "Dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias", no ca
pítulo referente à Assembléia GeraL" RELATOR: De
putado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI W 3.005/97 - do Sr. José Carlos
Vieira - que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cí
veis e Criminais e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 807/1999, PL 811/1999, PL 4537/1998, PL
4835/1998 e PL 6486/2002) RELATOR: Deputado
ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 3.194/97 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre as operações de des
conto de duplicata nas instituições financeiras e so
ciedades de fomento mercantil ("factoring"), e dá ou
tras providências." RELATOR: Deputado OSMAR
SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 5.632/01 - do Sr. Sérgio Car
valho - que "acrescenta artigo à Lei n° 6739, de 05
de dezembro de 1979, dispondo sobre o bloqueio
dos registros de Imóveis questionados pela União,
Estados ou Municípios, e dá outras providências."
HELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38513

62 da lei n° 10.406 / 2002." RELATOR: Deputado
VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 818/03 - do Sr. Sandes Júnior
~ que "altera o art. 1.121 da Lei n.o 5.869 / 73 - Có
digo de Processo Civil, para incluir, como requisito
indispensável à petição de separação consensual, o
acordo entre os cônjuges relativo ao regime de visi
tas dos filhos menores, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 936/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "altera a redação do art. 618 da Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.041/03 - da Sra. Zelinda No
vaes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cole
ta de material para elaboração de exame pericial de
DNA nos crimes contra a liberdade sexual que dei
xem. vestígios." RELATORA: Deputada EDNA
MACEDO

PROJETO DE LEI N° 1.103/03 - do Sr. José Janene
- que "dá nova redação aos artigos 9° e 43 da Lei n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, que "regula
menta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo
sobre serviços notariais e de registro" permitindo a
prática de atos notariais no âmbito da circuscrição
da Comarca." (Apensado: PL 1362/2003) RELATOR:
Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 1.145/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera a Lei n° 5.700, de 1 de setembro
de 1971, que "Dispõe sobre a forma e a apresenta
ção dosSímbolos Nacionais, e dá outras providênci
as"." RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE LEI W 1.163/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera a redação do caput do art. 551 do
Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 -, para suprimir a função de revisor
no recurso de apelação e nos embargos infringen
tes." (Apensado: PL1379/2003) RELATOR: Deputa
do ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 1.282/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "altera o disposto nos arts, 1.050 e 1.053 da
Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, que institui o
Código de Processo Civil." RELATOR: Deputado
NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.283/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 578 do Decre
to-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal." RELATOR: Deputado
MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 1.285/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "acrescenta parágrafo ao art. 506 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil." RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI W 1.402/03 - do Sr. IIdeu Araujo
- que "altera o art. 76, da Lei n° 9.099, de 26 de se
tembro de 1995." RELATOR: Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI N° 1.455/03 - do Sr. Severino Ca
valcanti - que "acrescenta um parágrafo único ao
art. 2.031 do Código CiviL" RELATOR: Deputado
VILMAR ROCHA

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, 1):

PROJETO DE LEI N° 942/95 - do Sr. Ricardo Izar 
que "altera o artigo 42 da Lei n° 6.435, de 15 de ju
lho de 1977, que "dispõe sobre as entidades de pre
vidências privada, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 1.321/95 - do Sr. Remi Trinta
- que "estabelece normas para o processo de ado
ção e utilização do livro didático nas escolas das re
des pública e privada, do ensino fundamental e mé
dio em todo o país, e dá outras providências." (Apen
sados: PL 1569/1996, PL 1573/1996 e PL
1699/1996) RELATOR: Deputado ASDRUBAL
BENTES

PROJETO DE LEI N° 1.387/95 - do Sr. Júlio Redec
ker - que "cria o Programa de Controle de Seguran
ça Automotiva - PROCONSEG, e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 1466/1996) RELATORA:
Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI N° 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "dispõe sobre o índice a ser aplica
do nos reajustes dos benefícios da Previdência So
cial e dá outras providências." (Apensados: PL
2810/1997, PL 4699/1998 e PL 3146/2000 (Apensa
do: PL 4816/2001» RELATOR: Deputado
MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 2.994/97 - do Sr. Jair 801so
naro - que "proíbe, pelo prazo de cinco anos, a ex
portação de madeira não beneficiada oriunda de flo
resta nativa." RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N° 3.047/97 - do Sr. Darcísio Pe
rondi - que "dispõe sobre isenção de multa adminis
trativa para as entidades de utilidade pública que
quitarem seus débitos para com o FGTS."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA



PROJETO DE LEI N° 3.022/00 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "altera a Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990." RELATORA: Deputada SANDRA
ROSADO

PROJETO DE LEI N° 1.300/99 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da
Lei n° 8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990:' (Apen
sados: PL 4141/2001 e PL 4888/2001) RELATOR:
Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 1.344/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina a parada obrigatória dos veícu
los de aluguel (táxis) nos postos policiais."
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 2.971/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "modifica a Lei n° 6.902, de 27
de abril de 1981." RELATOR: Deputado EDUARDO
PAES

PROJETO DE LEI N° 3.110/00 - do Sr. Milton Monti
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição
de informações comprobatórias da calibração de
instrumentos ou equipamentos de medição que afe
tem produtos ou serviços oferecidos à população."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI ND 3.318/00 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Bra
sileiro, dispondo sobre a composição das Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE
FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 7.191/02 - do Senado Federal
- (PLS 17/2002) - que "altera a Lei n° 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro
dovia que especifica, sob a designação de BR-438."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 7.192/02 - do Senado Federal
- (PLS 18/2002) - que "altera a Lei n° 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova0 Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro
dovia que especifica, sob a designação de BR-439."
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI N° 1.009/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "autoriza a entrada de pessoas ostomizadas
pela porta dianteira dos veículos de transporte cole-
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PROJETO DE LEI N° 3.250/97 - do Sr. Serafim Ven- tivo e dá outras providências." RELATOR: Deputado
zon - que "dispõe sobre a antecipação de comemo- PASTOR AMARILDO
ração de feriado e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 3279/1997, PL 3314/1997, PL 3346/1997,
PL 3374/1997, PL 3427/1997, PL 3430/1997, PL
3448/1997, PL 3505/1997, PL 3514/1997 e PL
3744/1997) RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI N° 3.329/97 - do Sr. José Pimen
tel - que "dispõe sobre a concessão do benefício
Seguro-Desemprego ao produtor, parceiro, meeiro e
arrendatário rurais em períodos de safras frustra
das." RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI N° 4.117/98 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "dispõe sobre o acesso a ambientes
de uso coletivo de deficientes visuais acompanha
dos de cães adestrados." (Apensados: PL
1287/1999, PL 1613/1999, PL 2434/2000, PL
4306/1998, PL 4430/1998, PL 4474/1998, PL
4653/2001 e PL 4833/2001 ) RELATOR: Deputado
ANDRÉ ZACHAROW

PROJETO DE LEI N° 622/99 - do Sr. Paulo Paim 
que "modifica a redação do inciso XIV do art. 6° da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada
pelo art. 47 da Lei nO 8.541, de 23 de dezembro de
1992, e pelo art. 30 da Lei n° 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que dispõe sobre a isenção do im
posto de renda das pessoas físicas acometidas pe
las moléstias que especifíca." (Apensados: PL
1368/1999, PL 2318/2000 e PL 2478/2000)
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 625/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "autoriza divórcio direto após separação de fato
há mais de 1 (um) ano e dá outras providências."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 644/99 - do Sr. Remi Trinta 
que "modifica disposições da Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente e dá outras providências",
proibindo a exposição pública de imagens eróticas
em capas de revistas e embalagens de videocasse
tes." RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW

PROJETO DE LEI N° 795/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso
Nacional." RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO

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



PROJETO DE LEI N° 271/03 - do Sr. Lobbe Neto
que "dá nova denominação à Reserva Federal que
especifica:' RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA$ESSÃO: 14-08-03
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PROJETO DE LEI N° 7.206/02 - do Sr. Gonzaga de 1973, e dá outras providências." (Apensado: PL
Patriota - que "inclui, no art. 29 da Lei na 9,503, de 950/2003) RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

23 de setembro de 1997, o uso de sinalizadores nos PROJETO DE LEI N° 3.653/97 - do Sr. ArlindoChi-
veículos funerários." RELATOR: Deputado naglia - que "dispõe sobre as perícias oficiais e dá
PROMOTOR AFONSO GIL outras providências." RELATOR: Deputado JOSÉ

ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI W 3.894/97 ~ do Sr. ELIAS
MURAD - que "dispõe sobre a venda e locação de
fitas de vídeo com cenas de sexo explícito." (Apen
sados: PL 2870/2000, PL 4883/1999 (Apensado: PL
223/1999) e PL 4188/2001) RELATOR: Deputado
EDMAR MOREIRA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.587/91 - do Senado Federal
- (PLS 42/1991) - que "estabelece normas de pro
teção à saúde dos trabalhadores de biotério e dá
outras providências" RELATOR: Deputado BOSCO
COSTA

PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - do Sr. EDSON
EZEQUIEL - que "possibilita, à população carente,
a utilização do exame de pareamento cromossômico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e
dá outras providências." (Apensados: PL 154211996,
PL 178Ú/1996, PL 2095/1996 e PL 2496/1996)
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI N° 2.306/96 - do Sr. Max Rosen
mann - que "altera os artigos 7°, 37, 40 e 60 da Lei
n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências" ." RELATOR: Deputado MICHEL
TEMER

PROJETO DE LEI N° 2.500/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "revoga o parágrafo 2° do artigo 1.72 da
Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui
o Código do Processo Civil", de forma a assegurar
ao. trabalhador o descanso aos domingos."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 2.532196 - do Sr. Serafim Ven
zon -que "altera o inciso 111 do artigo 267 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Códi
go de. Processo Civil", prevendo a extinção do pro
cesso somente quando o autor abandonar a causa
por mais de 90 dias." RELATOR: Deputado
RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 2.689/96 - do Poder Executivo
- (MSC1455/1996) - que "altera as Leis n088.437,
de 30 de junho de 1992, e 5.869, de 11 de janeiro

PROJETO DE LEI W 4.312198 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 164
da Lei n° 5.869; de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil)." RELATOR: Deputado JAIRO
CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 36/99 - do Sr. Paulo Rocha
que "altera a redação do parágrafo único do art. 145
do Decreto-Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal:' RELATOR: Deputado ALCEU
COLLARES

PROJETO DE LEI N° 64/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "estabelece admissão tácita de paternidade
no caso que menciona." (Apensados: Pl1363/1999
e PL 2653/2000) RELATOR: Deputado ROBERTO
MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 68/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre a assistência à saúde da ges
tante e do nascituro portadores do vírus HIV:' (Apen
sados: PL 109/1999 e PL 2163/1999) RELATORA:
Deputada ZEUNDA NOVAES

PROJETO DE LEI N° 79/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o art. 1° e o § 1° do art. 2° da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições e •• dá outras providências."
(Apensado: PL 3076/2000) RELATOR: Deputado
PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI N° 289/99 ~ do Sr. Marçal Filho
que "acrescenta artigo à Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1984 - Lei de Execução Penal." (Apensados: PL
309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999,
Pl 63211999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL
1163/1999, PL 1311/1999, PL 3258/2000 e PL
4730/2001) RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI N° 298/99 - do Sr. Enio Bacci 
que ''torna facultativo o exame criminológico para
condenados em regime semi-aberto, e dá outras
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providências." RELATOR: Deputado MARCELO dos: PL 457/1999 e PL 460/1999) RELATOR: Depu-
ORTIZ tado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 304/99 - do Sr. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 464/99 - do Sr. Ricardo Bar-
que "autoriza o trabalho externo aos condenados ros - que "acrescenta parágrafo único ao art. 614 do
em regime semi-aberto e dá outras providências." Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
(Apensado: PL 310/1999) RELATOR: Deputado janeiro de 1973." RELATOR: Deputado JOSÉ
MARCELO ORTIZ ANTONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 358/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o foro competente para ações por emis
são de cheques sem fundo, e dá outras providênci
as." RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 383/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prog
nósticos sobre o resultado de sorteio de números,
organizada nos moldes da loteria denominada jogo
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a
sua prática e determina outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 393/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o inciso I do artigo 26 da Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 405/99 - do Sr. José Pimentel
- que "dispõe sobre a proibição de cobrança de ta
xas em razão da expedição de certidões, por empre
sas prestadoras de serviço, para esclarecimento de
situações pessoais, em caso de vínculo contratual
do interessado com a entidade expedidora e dá ou
tras providências." RELATOR: Deputado PAULO
MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 409/99 - do Sr. Bonifácio de
Andrada - que "suspende andamento de processos
eleitorais cujos autores revelam desistência."
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 446/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dá a estagiários de direito oportunidade de pa
trocinar defesa pela assistência judiciária e dá ou
tras providências." RELATOR: Deputado ZENALDO
COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 448/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera honorários para advogados que defen
dam necessitados pela assistência judiciária e dá
outras providências." RELATOR: Deputado
CUSTÓDIO MAnOS

PROJETO DE LEI N° 456/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o § 2° do art. 42 da Lei n° 8.069, de 13
de julho de 1990 e dá outras providências." (Apensa-

PROJETO DE LEI N° 481/99 - do Sr. Enio Bacci
que "isenta do pagamento de taxas para obtenção
de 23 via de documentos públicos pessoais (carteira
de identidade, certidão de nascimento, título de elei
tor, atesta.do de óbito e outros), as pessoas que
comprovadamente estiverem desempregadas ou
percebam até 02 (dois) salários mínimos e dá outras
providências." (Apensados: PL 3483/2000, PL
3718/2000 e PL 1538/2003) RELATORA: Deputada
SANDRAROSADO

PROJETO DE LEI N° 485/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "prevê prazo de 10 (dez) dias para vistas de ad
vogado em processos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA
LESSA

PROJETO DE LEI N° 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: Depu
tado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 490/99 - do Sr. Enio Bacci 
que ''fixa percentual para efeitos de honorários, de
sucumbência para advogados e dá outras providên
cias." RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 491/99 - do Sr. Enio Bacci 
que ''fixa em 10 (dez) dias o prazo para impugnação
de assistência e dá outras providências." RELATOR:
Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 492/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina citação do autor, quando abandona
da causa, sob pena de extinção do processo e dá
outras providências." RELATOR: Deputado WILSON
SANTOS

PROJETO DE LEI N° 493/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera inciso 111 do artigo 506 do C.P.C. e dá ou
tras providências." RELATOR: Deputado
PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 496/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o inciso I do art. 1.039 da Lei n° 5.869,
de 1973." RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

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



PROJETO DE LEI N° 1.532/99 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "dispõe sobre a elaboração e arqui
vamento de documentos em meios eletromagnéti
cos:' RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI N° 1.958/99 - do Sr. Adão Pretto
- que "altera a redação do art. 489 da Lei nO 3.071,
de 10 de janeiro de 1916, Código Civil, e dos arts.
927, 928 e 929 da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 2267/1999) RELATOR: De
putado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 2.027/99 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina que o autor ou suspeito de
praticar um crime hediondo, deverá ser representa
do para responder por ele junto a imprensa."
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 529/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o Código Civil, facilitando adoção in
dependente de idade e dá outras providências."
(Apensados: PL 534/1999 e PL 536/1999)
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI N° 852/99 - do Sr. Roberto Pes
soa - que "concede tempo de serviço junto à Previ
dência Social para os estudantes que concluírem o
ensino médio com até 20 anos de idade:' RELATOR:
Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 1.159/99 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de com
provação da propriedade ou o devido termo de res
ponsabilidade de quem põe objetos empenhados na
Caixa Econômica Federal - CEF." RELATOR: Depu
tado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N° 1.451/99 - do Sr. Celso Giglio
- que "modifica dispositivos do Código de Processo
Civil e do Decreto-Lei na 3.365, de 21 de junho de
1941 , sobre desapropriação." (Apensados: PL
1623/1999, PL 1624/1999, PL 1625/1999, PL
1626/1999, PL 1627/1999 e PL 2209/1999)
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI N° 1.489/99 - do Sr. Paes Landim
- que "regulamenta o § 20do art. 74 da Constituição
Federa!:' RELATOR: Deputado MAURíCIO
QUINTELLA LESSA
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PROJETO DE LEI N° 526/99 - do Sr. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 2.091/99 - do Sr. Welinton Fa-
que "altera o parágrafo único do art. 66 da Lei na gundes - que "altera o art. 27 da Lei na 7.210, de 11
6.815, de 19/08/1980." RELATOR: Deputado de julho de 1984, acrescenta parágrafo ao art. 90 e
SIGMARINGA SEIXAS altera a redação do art. 13, ambos da Lei na 8.019,

de 11 de abril de 1990." RELATOR: Deputado
PAULO PIMENTA

PROJETO DE LEIN° 2.160/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reali
zação de exame toxicológico para os fins que espe
cifica." RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N° 2.266/99 - dos Srs. Nilmário
Miranda e Maria do Carmo Lara - que "acrescenta o
inciso VI ao art. 10 da Lei na 7.347, de 24 de julho de
1985 - Lei da Ação Civil Pública." RELATOR: Depu
tado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 2.440/00 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dá nova redação ao inciso I do art. 15
da Lei na 9.504, de 30 de setembro de 1997."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 2.684/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "altera a redação do art. 16 da Lei na
7.210, de 11de julho de 1984 - Lei de Execução Pe
nai - sobre serviços de assistência jurídica."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 2.771/00 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "acrescenta artigo à Lei na 9.504, de
30 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigato
riedade de registro dos programas de governo dos
candidatos às eleições majoritárias." RELATOR: De
putado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 2.923/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o § 60 ao art. 50 da Lei na
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 3541/2000) RELATOR: De
putado JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PROJETO DE LEI N° 3.244/00 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dá nova redação ao inciso VIII e ao §
70do art. 73 da Lei na 9.504, de 30 de setembro de
1997, que "estabelece normas para as eleições"."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 3.712/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que ''vedaa exigênCia de atestado de bons an
tecedentes junto a órgãos policiais, e dá outras pro
vidências." RELATOR: Deputado ENÉAS

PROJETO DE LEI N° 4.706/01 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "altera o inciso 11 do art. 50 da Lei na
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação
civil pública de responsabilidade por danos ao meio



PROJETO DE LEI N° 1.341/03 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "acrescenta o § 4° ao art. 543 do
Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - , com o objetivo de formular enun
ciados jurisprudências aplicáveis aos casos seme
lhantes." RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.343/03 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "acrescenta o § 2° ao art. 541, do
Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - com o objetivo de .estabelecer re
quisitos para o conhecimento do recurso especial,
transformando o parágrafo único em § 1°."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.345/03 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "acrescenta o art. 512-A ao Códi
go de Processo Civil- Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 -, instituindo instância conciliatória nos Tri
bunais." RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.347/03 - do Sr. Zé Geraldo
- que "altera dispositivo do Decreto-Lei n° 3.689, de
03 de outubro de 1941 - Código de Processo Pe
naI." RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.224/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre a concessão de tutela ante
cipada de tributos ou contribuições e dá outras pro
vidências." RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE LEI N° 1.226/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "altera a redação dos artigos 867 a 873 da Lei
n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil." RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.280/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "altera a redação do art. 21 da Lei nO 9.099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre Juiza
dos Civis e Criminais - interpondo-se a locução "e
entregue pelo demandado sua contestação, de que
se dará ciência ao autor"." RELATOR: Deputado
ANDRÉ DE PAULA
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ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor bre a implantação do processamento eletrônico de
estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá ou- dados no alistamento eleitoral e a revisão do eleito-
tras providências." RELATOR: Deputado WILSON rado." (Apensado: PL 1062/2003) RELATOR: Depu-
SANTOS tado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.753/01 - do Sr. Roberto Jef- PROJETO DE LEI N° 1.214/03 - do Sr. Luiz Bitten-
ferson - que "altera o art. 56 da Lei n° 6.015, de 31 court - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 5.869,
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de
públicos:' RELATOR: Deputado ZENALDO Processo Civil"." RELATOR: Deputado DARCI
COUTINHO COELHO

PROJETO DE LEI N° 6.253/02 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera a Lei 6.015, de 31 de de
zembro de 1973, obrigando o registro de imóveis no
prazo que estipula." RELATOR: Deputado
GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 7.153/02 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "altera dispositivo da Lei n° 9.099, de
26 de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Jui
zados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras pro
vidências"." RELATOR: Deputado VICENTE
ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 7.292/02 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "inclui inciso XII, no art. 295, do
Código de Processo Penal (Decreto Lei n° 3689, de
3 de outubro de 1941)." RELATOR: Deputado ODAIR

PROJETO DE LEI N° 7.418/02 - do Sr. Paulo Balta
zar - que "acresce inciso IV ao artigo 92 do Decreto
- Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal." RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 7.458/02 - dos Srs. Eni Voltoli
ni e Leodegar Tiscoski ~ que ""Altera o inciso 11 do
art. 282 e acrescenta o art. 1.211 -O à Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Ci
viL"" RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 43/03 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina instalação de pontos de justificativa
eleitoral nas rodovias e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI

PROJETO DE LEI W 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

PROJETO DE LEI N° 482/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "altera o § 1° do art. 19 da Lei n° 6.001, de 19
de dezembro de 1973." RELATOR: Deputado
MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 1.061/03 - do Sr. Gustavo Fru
et - que "acrescenta inciso VIII ao art. 9° da Lei n°
7.444, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe so-
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PROJETO DE LEI N° 1.355/03 - dó Poder Executivo
- que "altera dispositivos da Lei n° 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outrasprovidênci
as." RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 1.369/03 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dá nova redação ao inciso 111, do artigo
82, da Lei n.o 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (CÓ
di~ode Processo Civil)." (Apensado: PL 1371/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade(art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.063/93 - Jackson Pereira
que "dispõesobre a comercialização , por remessas
postais, de bens de origem estrangeira, adquiridos
sob o regime aduaneiro especial da Zona Franca de
Manaus" (Apensados: PL 495/1995 e PL 4051/1998)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 124/95 - do Sr. Paulo Paim
que "altera a redação dos artigos 47 e 120 da Con
solidação das Leis do Trabalho." (Apensados: PL
1322/1995 e PL 1875/1999) RELATOR: Deputado
COLOMBO

PROJETO DE LEI N° 223/95 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "estabelece critérios para as liberações,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores
destinados aos Fundos Constitucionais de Financia
mento do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Cen
tro-Oeste-FCO." (Apensados: PL 378/1995, PL
784/1.995 .e PL 930/1995) RELATOR: Deputado
SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 511/95 - JOSE FORTUNATI
que "dispõe sobre a realização de inspeções pesso
ais n?s trabalhadores" (Apensados: PL 512/1995 e
PL S22/1995) RELATOR: Deputado MAURíCIO
RANDS

PROJETO DELEI N° 584/95 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "altera a redação dos artigos 1° e 2° da Lei
n° 9.048, de 18 de maio de 1995, que "torna obriga
tória .a existência de instrumentos de medição de
peso nos postos revendedores de gás liquefeito de
petróleo para . uso doméstico"." (Apensados: PL
861/1995 e PL 1152/1995) RELATOR: Deputado
BOSCO COSTA

PROJETO DE lEI N° 905/95 - do Sr. Max Rosen
mann. - que "dispõe sobre o processo de abate de
animais destinados ao consumo e dá outras provi
dências." RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 4.915/95 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "regulariza a situação fiscal de apare
lhos, equipamentos e acessórios eletrônicos estran
geiros, nas condições que estabelece" RELATOR:
Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes Landim
- que "altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974,
que "dispõe sobre a criação da Companhia de De
senvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF - e dá outras providênCias"."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 1.721/96 - da Sra. Teima de
Souza - que "obriga os meios de comunicação a fa
zer campanha para encontrar. crianças desapareci
das:' (Apensados: PL 2128/1996 e PL 2193/1996)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.009/96 - do Sr. Abelardo Lu
pioo - que "dispõe sobreo prazo para pagamento
de produtos agrícolas importados:" RELATOR: Depu
tado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI N° 2.050/96 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que "altera a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995,. que "dispõe sobre. o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços públicos pre
visto .no artigo 175 da Constituição Federal, e dá ou
trasprovidências"." (Apensados: PL 2184/1996 e PL
2185/1996) RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 2.343/96 - do Sr. Pauderney
Avelioo - que "dispõe sobre a implantação de con
sórcios ecológicos para a defesa ambiental da Ama
zônia."RELATOR: DeputadoPAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 2.563/96 - Sandra Starling 
que "acrescenta parágrafos ao art. 21 da Lei n°
7.565, de 19 dedezembro de 1986 -Código Brasi
leiro de Aeronáutica, revogando oseua~ual parágra
fo único." (Apensados: PL 263411. 996, Pl 3297/1997
e PL 3495/1997) RELATOR: Deputado
SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI Nt>2.570/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "determiha. em 50 (cinqüenta) quilogra
mas o peso máximo que um.empregado do sexo
masculino pode . remover individualmente."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 2.652/96- NAN .SOUZA - que
"altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho de. 1996, que
"Dispõe sobre as restrições ao uso e ªpropaganda
de produtos fumígeros,. bebidas alcoólicas,. medica
mentos, terapias El defensivos agrícolas,. nos termos
do§ 4° do art. 220 da Constituição Federal"." (Apen
sados: PL 2779/1997, PL 2923/1997 e PL
3342/1997) RELATOR: Deputado PASTOR
AMARILDO
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PROJETO DE LEI N° 3.055/97 - do Senado Federal
- (PLS 55/1996) - que "altera o § 3° do art. 20 da
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 463/1999, PL
738/1995 (Apensados: PL 883/1995, PL 940/1995,
PL 1063/1995, PL 1123/1995, PL 1143/1995, PL
1451/1996, PL 1477/1996, PL 1519/1996, PL
1527/1996, PL 1743/1996, PL 1828/1996, PL
2057/1996, PL 2058/1996, PL 2151/1996, PL
2706/1997, PL 2712/1997 e PL 3108/1997), PL
788/1999, PL 1463/1999, PL 2064/1999, PL
2424/2000, PL 2674/2000, PL 3030/2000, PL
3197/1997 e PL 3459/1997) RELATOR: Deputado
OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 3.202/97 - do Sr. Nilton Baia
no - que "limita a realização e exibição de sorteios,
vendas, promoções ou prestação de serviços por te
lefone nos programas de rádio e televisão." (Apensa
dos: PL 3293/1997, PL 3710/1997, PL 4346/1998 e
PL 4596/1998) RELATOR: Deputado ANDRÉ DE
PAULA

PROJETO DE LEI N° 3.688/97 - do Sr. Paudemey
Avelino - que "altera a redação do caput e acres
centa § 3° ao art. 3° da Lei n° 7.986, de 28 de de
zembro de 1989, que regulamenta a concessão de
benefício prevista no art. 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias." (Apensados: PL
144/1999, PL 668/1999 e PL 2094/1999) RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 3.970/97 - Valdir Colatto 
que "altera a Lei nO 7.408, de 25 de novembro de
1985." (Apensados: PL 4059/1998, PL 4294/1998 e
PL 4061/1998) RELATOR: Deputado ALCEU
COLLARES

PROJETO DE LEI N° 3.996/97 - da Sra. Teima de
Souza - que "cria nas programações da Radiobrás
espaço institucional para o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher e ONG's." RELATORA: Deputada
SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 4.226/98 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade das casas no
turnas em distribuir camisinhas aos frequentadores
e dá outras providências." RELATOR: Deputado
ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI N° 4.354/98 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "altera o art. 105 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo Nacional de Trânsito." (Apensados: PL
4441/1998 e PL 4556/1998) RELATOR: Deputado
ITAMAR SERPA

PROJETO DE LEI N° 4.816/98 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dá nova redação ao art. 3° da Lei n°
6.321, de 1976, que dispõe sobre o Programa de
Alimentação do Trabalhador." RELATOR: Deputado
CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI W 75/99 - do Sr. Marcelo Teixei
ra - que 'altera dispositivos da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasilei
ro, quanto ao licenciamento do veículo." RELATOR:
Deputado MANATO

PROJETO DE LEI N° 80/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "institui o Programa de Tratamento Gratuito para
dependentes de drogas e álcool, pelo SUS, e dá ou
tras providências." RELATOR: Deputado JOÃO
ALFREDO

PROJETO DE LEI W 117/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 218 da Lei
n° 9.503, de 1997." RELATOR: Deputado NICIAS
RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 213/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera a nO Lei 7.408, de 25 de novembro de
1985, permitindo a tolerância de 10% (dez por cen
to) no peso bruto total e de 20% (vinte por cento) no
peso transmitido por eixos na pesagem de carga em
veículos de transporte." (Apensados: PL 665/1999 e
PL 1015/1999) RELATOR: Deputado ELlSEU
PADILHA

PROJETO DE LEI N° 218/99 - da Sra. Veda Crusius
- que "determina a inclusão, nos currículos do ensi
no fundamental, de conteúdo obrigatório que trate
da saúde bucal." RELATOR: Deputado CÉSAR
MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 317/99 - do Sr. Edison Andri
no - que "altera a redação do art. 159 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro." (Apensadç: PL
635/1999) RELATOR: Deputado CLEONANCIO
FONSECA

PROJETO DE LEI N° 345/99 - do Sr. Wilson Santos
- que "proíbe a cobrança de taxa de religação por
concessionárias de distribuição de energia elétrica."
(Apensado: PL 1379/1999) RELATOR: Deputado
PAULO PIMENTA

PROJETO DE LEI N° 373/99 - do Sr. Feu Rosa 
que "modifica os arts. 2° e 3° da Lei n° 9.491, de 9
de setembro de 1997, para considerar prioritária a
desestatização das instituições financeiras federais,
e dá outras providências." (Apensados: PL 821/1999
e PL 1381/1999) RELATOR: Deputado OSMAR
SERRAGLlO
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PROJETO DE LEI N° 424/99 - do Sr. Henrique Fon
tana - que "cria o índice Nacional de Custos de Ser
viços de Saúde, fixa critérios para a atualização das
tabelas de procedimentos do Sistema Único de Saú
de e dá outras providências." RELATOR: Deputado
PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 428/99 - do Sr. Vicente Caro
preso - que "vincula a veiculação de propaganda de
produtos e serviços, focados no sexo, à exibição de
mensagens educativas de interesse da Saúde Públi
ca." (Apensados: PL 717/1999, PL 1751/1999 e PL
1774/1999) RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO
ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 447/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "proíbe a adição de açúcar ou outros ingredien
tes na Erva-Mate, composto denominado de "lIex
Paraguayensis" e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLlN

PROJETO DE LEI N° 494/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "permite substituição de testemunhas até 5 (cin
co) dias da audiência e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA

PROJETO DE LEI N° 518/99 - do Sr. Herculano
Anghinetti - que "dispõe sobre informações que a
empresa concessionária ou permissionária de servi
ço público deve prestar ao usuário." RELATOR: De
putado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI N° 647/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "dispõe sobre o cardápio do Programa
Nacionál. de Alimentação Escolar." RELATOR: Depu
tado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N° 785/99 - do Sr. Ubiratan Agui
ar - que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de pe
queno valor pela Fazenda Federal, Estadual e Muni
cipal." (Apensados: PL 860/1999 e PL 1442/1999)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 789/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "dispõe sobre medidas emergenciais de
combate à prostituição infanto-juvenil." RELATOR:
Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE LEI N° 792/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasilei
ro", para aplicar penalidade aos motoristas flagrados
fumando na direção do veículo." RELATOR: Deputa
do EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 841/99 - do Sr. Robson Tuma
- que "dispõe sobre a denominação de medicamen
tos a ser utilizada em prescrições de médicos e
odontólogos." RELATOR: Deputado ALCEU
COLLARES

PROJETO DE LEI N° 892/99 - do Sr. Carlos Santa
na - que "dispõe sobre a veiculação de mensagem
educativa na publicidade de veículos automotores,
nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e
imagens." (ApehSado: PL 3440/2000) RELATOR: De
putado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 941/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"dispõe sobre a aquisição de obras em braile e de
áudio por bibliotecas que recebam recursos finance
iros da União, Estados ou Municípios." RELATOR:
Deputado JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI N° 994/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a proteção à fauna silves
tre brasileira." (Apensado: PL 1695/1999) RELATOR:
Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 1.067/99 ~ do Sr. Dr. Hélio 
que "altera os arts. 165 e 276 da Lei n° 9.503, de
1997, com a finalidade de reduzir o índice de alcoo
lemia acima do qual passa o condutor a ficar impedi
do de dirigir veículo. autotnôtor." RELATOR: Deputa
do PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.291/99 - da Sra. Maria do
Carmo Lara - que ~'regulamenta o disposto no art.
39, § 6° da Constituição Federal, e dá outras provi
dências." RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 1.306/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "determina que as capelas dos hospita
is públicos não tenham imagens e nem privilegiem
nenhuma religião, permitindo a sua utilização por
qualquer entidade religiosa:' (Apensado: PL
1551/1999) RELATOR: Deputado ODAIR

PROJETO DE LEI N° 1.429/99 - do Sr. Osvaldo Bi
olchi - que "dispõe sobre a regularização fiscal e
documental de veículos usados de fabricação es
trangeira, importados ao amparo de liminares con
cedidas em mandado de segurança." RELATOR: De
putado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 1.530/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38
da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regu
lamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede
ral, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e .dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
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PROJETO DE LEI W 1.563/99 - do Sr. Alceu Colla
res - que "altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio de
1990, a fim de permitir a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço pelos portadores de osteomielite crônica." (Apen
sado: PL 1654/1999) RELATOR: Deputado
PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 1.640/99 - do Senado Federal
- (PLS 119/1999) - que "dispõe sobre a inclusão de
aviso alertando sobre os malefícios resultantes do
uso de equipamentos de som em potência superior
a oitenta e cinco decibéis." RELATOR: Deputado
RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 1.694/99 - da Sra. Luiza Erun
dina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de car
dápio em Método Braille nos restaurantes, bares e
lanchonetes:' RELATOR: Deputado JAIME
MARTINS

PROJETO DE LEI N° 1.742/99 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera o art. 113 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991, permitindo ao beneficiário optar pela
agência bancária de sua conveniência para recebi
mento do benefício previdenciário." RELATOR: De
putado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 1.763/99 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que "altera o § 2° do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972, nos termos que especifica."
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI

PROJETO DE LEI N° 1.781/99 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "dispõe sobre o cancelamento das san
ções administrativas que discrimina, aplicadas a
servidores públicos, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 1.785/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a criação de Conselhos Escola
res e dá outras providências." RELATOR: Deputado
COLOMBO

PROJETO DE LEI N° 1.827/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lie n°
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, dispondo sobre a
criação do cadastro dos trabalhadores rurais candi
datos aos programas de reforma agrária."
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI N° 1.839/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "dispõe sobre a utilização da infra-es
trutura da Merenda Escolar das escolas públicas
para atendimento de programas de alimentação da
mãe gestante desnutrida." RELATOR: Deputado
ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI W 1.908/99 - do Sr. Wagner Sa
lustiano - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, para estabelecer requisitos comple
mentares de habilitação aos motociclistas que forem
executar serviços de entrega." (Apensado: PL
2705/2000) RELATOR: Deputado SEVERIANO
ALVES

PROJETO DE LEI N° 1.933/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre a autenticação mecânica
de documentos por instituição bancária." RELATOR:
Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI W 1.944/99 - do Sr. Edmar Mo
reira - que "altera o Decreto-Lei n° 1.040, de 21 de
outubro de 1969, que "dispõe sobre os Conselhos
Federal e Regionais de Contabilidade, regula a elei
ção de seus membros, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 1.949/99 - do Sr. Arlindo Chi
naglia - que "institui o contrato-padrão para a pres
tação dos serviços de telecomunicações, energia
elétrica, gás, água e saneamento por empresas pú
blicas ou privadas, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.971/99 - do Sr. Dr. Hélio
que "altera a Lei nO 9.503, de 27 de setembro de
1997, Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 136,
111, dando nova redação:' (Apensado: PL 3442/2000)
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.020/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "obriga divulgação de mensagens sobre
medicamentos genéricos, nos anúncios de remédios
e similares." (Apensados: PL 2548/2000, PL
3028/2000 e PL 3061/2000) RELATOR: Deputado
ANDRÉ DE PAULA

PROJETO DE LEI N° 2.073/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "dispõe sobre a reserva de imóveis,
construídos por programas habitacionais, à mulher
sustentáculo de família e dá outras providências."
(Apensado: PL 2488/2000) RELATORA: Deputada
EDNAMACEDO

PROJETO DE LEI N° 2.095/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "acrescenta parágrafo ao art. 58 da Lei
n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, a fim de proi
bir prêmios e vantagens para balconistas promove
rem vendas de medicamentos." RELATOR: Deputa
do RODRIGO MAIA

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



PROJETO DE LEI N° 3.561/00 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "altera a redação do § 20do
art. 3° da Lei n° 9.787, de 10 de fevereiro de 1999."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 3.652/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo à Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996." (Apensado: PL
3977/2000) RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI W 3.676/00- do Senado Federal
- (PLS 421/1999) - que "torna obrigatório o uso do
alfabeto Braile nos manuais de especificações técni
cas de eletrodomésticos e eletroeletrênicos:' (Apen
sados: PL 1589/1996 (Apensados: PL 1243/1999,
PL 2570/2000 (Apensado: PL 5505/2001), PL
2605/2000, PL 2755/1997, PL 2854/2000, PL
3454/2000 e PL 3574/2000), PL 4278/2001 e PL
5920/2001) RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.301/00 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina a obrigatoriedade da execu
ção semanal do Hino Nacional nos estabelecimen
tos de ensino primário e médio." RELATOR: Deputa
do MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N° 2.442/00 - dos Srs. Gilmar
Machado e Walter Pinheiro - que "altera os disposi
tivos da Lei na 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e
dá: outras. providências." RELATOR: Deputado
ANTONIO CRUZ

PROJETO DE LEI N° 2.461/00 - do Sr. Luiz Bitten
CdUrt -que "altera a Lei n° 6.360, de 23 de setem
bro de 1976, para estabelecer que as bulas dos me
dicamentos devem ser publicadas com letras perfei
tamente legíveis sem o abuso de termos médicos e
ciéntíficos." (Apensados: PL 3047/2000 e PL
3830/2000) RELATOR: Deputado EDMAR
MOREIRA
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PROJETO DE LEI W 2.165/99 - do Sr. Germano Ri- PROJETO DE LEI N° 2.510/00 - do Sr. Alberto Fra-
gotto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de ga - que "dispõe sobre a sede das Confederações
abastecimento do mercado com peças de reposi- Desportivas amadoras e profissionais e dá outras

ção, pelo prazo mínimo de dez anos, pelos fabrican- providências." RELATOR: Deputado EDUARDO
PAEStes e importadores de veículos automotores, a con-

tar da data da suspensão da produção ou importa- PROJETO DE LEI W 2.566/00 - do Sr. Nilson Mou-
ção do veículo." (Apensado: PL 2444/2000) rão- que "acrescenta artigo à Lei na 8.069, de 13
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adoles-

cente." (Apensado: PL 3611/2000) RELATOR: Depu-
PROJETO DE LEI N° 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Fa- tado RUBINELLI

ria de Sá - que "prevê a elaboração e a aprovação PROJETO DE LEI N0 2.616/00 _ do Sr. Enio Bacci-
de EstUdo de Impacto de Vizinhança (EIV) como re-

.. que "determina a impressão do quadro de vacinasquisitos prévios para a implantação de estabeleci-
. infantis obrigatórias nas embalagens dle leite e dá

mentos comerciais de grande porte .em áreas urba- o.• utrasprovidências." (Apensado: PL 3971/2000)
nas." RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 4.891/99 -da Sra. Zulaiê Co- PROJETO DE LEI W 2.647/00 _ do Sr. !ris Simões-
bra - que "altera a Lei na 8.212, de 24 de julho de que "dispõe sobre a gratuidade das consultas, por
1991, e a Lei na 8.213, de 24 de julho de 1991, insti- telefone, sobre as tarifas do serviço de telefonia,
tuindo nova categoria· de segUrado obrigatório da móvel ou fixo:' RELATOR: Deputado JOÃO
Previdência SociaL" RELATOR: Deputado CARLOS CAMPOS
MaTA

PROJETO DE LEI N° 3.265/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dá nova redação ao art. 71 da Lei na
9.503, de 23 desetembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro." RELATOR: Deputado
CARLOS WILLlAN

,-
PROJETO DE LEI N° 3.544/00 - do Sr. Djalma Paes
- que "estabelece a obrigação do uso de etiquetas
de orientação sobre a prevenção do câncer de prós
tata na roupas íntimas masculinas fabricadas ou co
mercia�izadas no Brasi!:' (Apensados: PL 3864/2000
e PL 4571/2001) RELATOR: Deputado PAES
LANDIM

PROJETO DE LEI N° 2.462/00 - do Sr. Inácio Arru
da -que "dispõe sobre a criação da Área de Prote
ção Ambiental da Serra da Meruoca, no Estado do
C~ará, e dá outras providências." RELATOR: Depu
tadoSÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 2.501/00 - da Sra. Celcita Pi
nhéir? - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 20
dai I..Çli n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"e$tabelêce as diretrizes e bases da educação naci
onal"." RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA



PROJETO DE LEI N° 4.190/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que ''torna obrigatório o registro das
agências de turismo no órgão competente."
RELATOH:Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.214/01 - do Senado Federal
- (PLS 379/1999) - que "altera os arts. 15 e 17 do
Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Priva
dos, regula as operações de seguros e resseguros e
dá outras providências." RELATOR: Deputado
MAURíCIO RANDS
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PROJETO DE LEI N° 3.723/00 - do Sr. Raimundo PROJETO DE LEI N° 4.185/01 - do Sr. Ronaldo
Gomes de Matos - que "dispõe sobre a contratação Vasconcellos - que "institui o Dia Nacional da Esco-
de Seguro de Responsabilidade Civil por operador la Pública:' RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
de transporte de passageiros por motocicletas de GREENHALGH
alugueL" RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N° 3.754/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "altera a redação do "caput" do art. 159
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro." RELATOR:
Deputado MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI N° 3.758/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo ao art.
280 do Código de Trânsito Brasileiro, obrigando o
porte de crachá pelos agentes da autoridade de
trânsito." RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES

PROJETO DE LEI N° 3.875/00 - do Sr. Edison
Andrino - que "dispõe sobre a impressão de letras
musicais em encartes de produtos fonográficos."
(Apensado: PL 497/2003) RELATOR: Deputado
RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 3.913/00 - do Sr. Alberto Fra
~Ia - que "altera o art. 792 da Consolidação das Leis
cio Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, retirando as expres
sões "mulheres casadas" e "maridos"." RELATOR:
Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI W 3.984/00 - do Senado Federal
- (PLS 12/2000) -que "dá nova redação ao art. 1°
da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dis
põe sobre o serviço voluntário e dá outras providên
cias." (Apensado: PL 6737/2002) RELATOR: Deputa
do RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 3.986/00 - do Sr. Dr. Rosinha
-- que "dispõe sobre a notificação compulsória dos
casos de intoxicação por agrotóxicos." RELATOR:
Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 4.134/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre o processo de cal
cinação da rocha calcária e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.148/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro." (Apensado: PL
4334/2001 ) RELATOR: Deputado PAULO
MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 4.265/01 - da Sra. Luiza Erun
dina - que "institui o dia 13 de dezembro como o
"Dia Nacional do Forró"." RELATOR: Deputado
MAURíCIO QUINTELLA LESSA

PROJETO DE LEI N° 4.340/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a Lei n° 8.078, de 1990, acrescentando
o inciso XIII ao artigo 39." RELATOR: Deputado
MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI N° 4.369/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a divulgação do
direito dos passageiros do transporte público cole
tivo rodoviário intermunicipal, interestadual e inter
nacional à indenização em caso de acidente de
trânsito."

PROJETO DE LEI N° 4.371/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera o art. 69 da Lei n° 9.069,
de 29 de junho de 1995, que "Dispõe sobre o Plano
Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece re
gras e condições de emissão do REAL e os critérios
para conversão das obrigações para o REAL, e dá
outras providências"." RELATOR: Deputado PAES
LANDIM

PROJETO DE LEI N° 4.425/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "institui a indenização por danos morais
entre cônjuges." RELATOR: Deputado ALCEU
COLLARES

PROJETO DE LEI N° 4.546/01 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsi
to Brasileiro, habilitando o agente da autoridade de
trânsito a proceder a retirada do disco ou unidade
de registro dos veículos equipados com registrador
instantâneo de velocidade e tempo." RELATOR: De
putado JAIME MARTINS



PROJETO DE LEI N° 7.505/02 - do Poder Executivo
- que "dispõe sobre a proibição de fabricação, insta
lação, operação e importação de máquinas automá
ticas destinadas à venda de cigarros, cigarrilhas,
charutos e qualquer outro produto derivado do taba
co, fumígeno ou. não e. dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA

PROJETO DE LEI N° 6.911/02 - do Senado Federal
- (PLS 181/2001). - que "dispõe sobre o direito do
portador de deficiência visual de ingressar e perma
necer em ambientes de uso coletivo acompanhado
de cão-guia." (Apensados: PL5680/2001 e PL
450/2003) RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI N° 7.050/02 - do Senado Federal
- que "altera alei n° 9.503, de 2:3 de setembro de
1997, que institui o . Código de Trânsito Brasileiro,
para definir como infração o transporte de bebidas
alcoólicas na c:ondição que especifica." RELATOR:
Deputado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI N° 7.403/02 - do Poder Executivo
- que "inscreve o nome do Barão do Rio Branco no
Livro dos Heróis da Pátria." HELATOR: Deputado
PATRUS ANANIAS

PROJETODE LEI N° 7.412/02 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábri
cas de produtos que contenham látex gravar em
suas embala9(3nS advertência sobre a presença
dessa substância." RELATOR: Deputado
ASDRUBAL BENTES

PROJETO DE LEI N° 5.735/01 - do Sr. Wilson San
tos -que "dispõe sobre a concessão de desconto
para professores na compra de livro didático:'
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA

PROJETO DE LEI N° 5.764/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "proíbe o uso de dormente de
madeira proveniente de espécie nativa." RELATOR:
Deputado SARNEY FILHO
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PROJETO DE LEI N° 4.598/01 - do Sr. Ronaldo PROJETO DE lEI N° 5.918/01 - do Sr. Ivan Valente
Vasconcellos - que "dispõe sobre a padronização - que "dá nova redação ao § 30

, do art. 87, da Lei na
dos dispositivos de operação e sinalização de eleva- 9.394, de 20 de dezembro de 1996." RELATOR: De-
dores elétricos em todo o País." (Apensado: PL putado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
4697/2001) RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 6.217/02 - do Sr. Bispo Rodri-
PROJETO DE LEI N° 4.735/01 - do Sr. Ivan Valente gues _ que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos 10-
- que "dá nova redação ao art. 30, da Lei nl> 9.394, cais que comercializam cigarros, cigarrilhas, charu-
de 20 de dezembro de 1996." RELATOR: Deputado
SÉRGIO MIRANDA tos, cachimbos, ou qualquer produto fumígero a ex-

porem advertênCias sobre os males desses produ-
PROJETO DE LEI N° 4.740/01 - do Sr. Ronaldo tos." RELATOR: Deputado PAES LANDIM
Vasconcellos - que "dispõe sobre o monitoramento
nacional da cobertura florestal." RELATOR: Deputa- PROJETO DE LEI N° 6.371/02 - do Sr. Milton Monti
do SARNEY FILHO - que "acrescenta novo parágrafo ao artigo 20 da Lei

10.219/2001, que Cria o Programa Nacional de Ren-
PROJETO DE LEI N° 4.867/01 - do Sr. Bispo Rodri- ..
gues - que "veda às empresas prestadoras de servi- da Mínima vinculada à educação - Bolsa Escola"
ços de. telefonia, que têm números de identificação RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
coincidentes com os números de identificação de PROJETO DELEI N° 6.857/02 - do Sr. Serafim Ven-
partidos políticos registrados no Tribunal Superior zon - que "altera a redação do art. 127 da Lei n°
Eleitoral, realizar qualquer tipo de publicidade, entre 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o
6 de julho e 30 de novembro de 2002, em todo o ter- Código de Trânsito Brasileiro"." RELATOR: Deputa-
ritório nacional." (Apensado: PL 4912/2001) do BOSCO COSTA
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao inciso U, do art. 70

, da
Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI W 5.128/01 - do Sr. Narcio Ro
drigues - que "denomina "Aeroporto de Uberaba 
Mário de Almeida Franco" o aeroporto da Cidade de
Uberaba, no Estado de Minas Gerais." RELATOR:
Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 5.150/01 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "institui o dia 27 de setembro de
cada ano como "Dia Nacional dos Vicentinos"."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI. N° 5.246/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a inclusão da questão da
"violência contra a mulher" como parte dos temas
transversais· integrantes dos parâmetros curriculares
nacionais." RELATORA: Deputada SANDRA
ROSADO
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PROJETO DE LEI N° 48/03 - do Sr. Alceu Collares
- que "altera o art. 111 da Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescen
te." RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI W 68/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta parágrafo 3° ao art. 80, da
Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
determinando a sinalização dos locais de instalação
de controladores de velocidade." RELATOR: Deputa
do VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 79/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "acrescenta um inciso XIV-A e um §
8° no art. 4° da Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000."
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE LEI N° 389/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "altera o art. 259 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro." RELATOR: Deputado ANTONIO
CRUZ

PROJETO DE LEI N° 397/03 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "determina que todo cigarro vendido
para exportação deverá conter na embalagem um
carimbo com os seguintes dizeres: "Todo cigarro
vendido para exportação não pode ser vendido no
mercado nacional interno."" RELATOR: Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 444/03 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "estabele a obrigatoriedade para as
companhias teatrais ou de atores que tenham obtido
financiamento público ou incentivos fiscais previstos
na legislação cultural vigente, a realizarem apresen
tação gratuita para as escolas públicas do ensino
fundamental e médio, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO

PROJETO DE LEI N° 569/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta dispositivo à Lei nO 8.685, de 20
de julho de 1993, que "Cria mecanismos de fomento
à atividade audiovisual e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 575/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "modifica a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, assegurando direitos morais aos dubladores
de obras audiovisuais:' RELATOR: Deputado BISPO
RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 645/03 - do Sr. Cabo Júlio 
que ''torna obrigatória a instalação de detetores ele
trônicos de metais nos pontos de acesso ao interior
dos prédios dos Tribunais e Fóruns Federais, em
todo o Território Nacional." RELATORA: Deputada
JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 774/03 - do Sr. Marcelo Cas
tro - que "dispõe sobre o adiamento de feriados."
(Apensado: PL 847/2003) RELATOR: Deputado
ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 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

PROJETO DE LEI N° 7.514/03 - do Poder Executivo
- que "altera a Lei nO 7.070, de 20 de dezembro de
1982, que dispõe sobre pensão especial para os de
ficientes físicos que especifica." RELATOR: Deputa
do LUIZ EDUARDO GREENHALGH

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici

dade e Mérito:

PROJETO DE LEI W 4.318/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o art. 97 do Código Penal,
modificando as condições de aplicação da medida
de segurança." (Apensado: PL 5813/2001)
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 5.917/01 - do Sr. José Pimen
tel - que "acrescenta parágrafo ao art. 28 da Lei nO
8906, de 4 de julho de 1994 e dá outras providênci
as." RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI W 4.111/93 - do Sr. Edison
Andrino - que "altera o inciso 111 , do artigo 106 da
Lei nO 8.213 , de 24 de julho de 1991 , que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências "" RELATOR: Deputado
JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 6.100/02 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "attera o artigo 31 da lei 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código
de Proteção e Defesa do Consumidor." RELATOR:
Deputado ALMEIDA DE JESUS



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.110/99 - do Sr, Ronaldo
Vasconcellos - que ''torna obrigatória a confecção
de aceiros de .• proteção de unidades de proteção
ambiental e ao .longo de rodovias. e ferrovias,"
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO

PROJETO DE LE:;I N° 1.468/03 - do SI', Ronaldo
Vasconcellos. - que "acrescenta artigo à Lei n°
8~171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola, tendo por. finalidade incentivar a
adoção de sistemas orgânicos, biológicos ou ecoló
gicos de agricultura e pecuária," RELATOR: Deputa
do EDSON DUARTE

PROJETO DE LEI N° 1.484/03 - do SI'. Zico Bronze
ado - que "dá nova redação ao artigo 18 da Lei n°
4,771, de 15 desetembro de 1965, o Código Flores
tal." RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE

PROJETO DE LE/W 1,546/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "institui o Fundo Nacional de Apoio às Flores
tas Plantadl:!s e. dá outras providências." RELATOR:
Deputado CASARA
DECURSO:3a SESSÃO
ÚlTIMASESSÃO: 18-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5131/03 - do Sr, Neuton Lima
que "acrescenta o parâgrafo único ao artigo 3° da
Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o di
reito do assinante do serviço de telefonia fixa à ins
talação de um medidor do consumo dos pulsos ou
minutos locais junto ao seu telefone." (Apensado: PL
651/2003) RELATOR: Deputado CELSO
RUSSOMANNO
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-08-03

A - Audiência Pública:

DISCUSSÃO SOBRE OS PROBLEMAS
RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO METRÔ DE
SALVADOR, OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A
CORREÇÃO DAS TARIFAS E SUAS
CONSEQÜENCIAS AOS
CONSUMIDORESEXPOSITORESMinistro oLíVIO
DUTRA,. Ministério das CidadesANTÔNIO JOSÉ
IMBASSAHY DASll.VA, Prefeito Municipal de Salva
dor-BAVINOD THOMAS, Diretor do.Banco Mundial
-BIHD no BrasilJOÃO LUIZ DA SILVA DIAS, Presi
dente daCompanhia Brasileira de Trens Urbanos do
Estado..da Bahia - CBTUARMANDO.AVENA FILHO,
Secretário Estadual de Planejamento do Estado da
BahialVAN CARLOS ALVES BARBOSA, Secretário
Municipal de Transporte de SalvadorWAGNER
FAJAHDO PEREIHA, Presidente da Federação Na
cional dos Metroviários e Diretor do Sindicato dos
Metroviários de São Paulo
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PROJETO DE LEI N° 1.456/03 -do Sr, Carlos Abi-
MEIO AMBIENTE E MINORIAS calil - que "dispõe sobre a criação da Fundação

Universidade Federal Autônoma dos Povos Indíge
nas:' RELATORA~ Deputada JANETE CAPIBERIBE

Substitutivo (Art. 119, II e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 5,815/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini -. que "dispõe sobre a obrigatoriedade
das empresas exploradoras de serviço de radiodifu
são.de sons e imagens tornarem disponível serviço
gratuito de atendimento telefônico à população para
os fins que menciona," RELATOR: Deputado LUIZ
BITIENCOURT
DECURSO:2<lSESSÃO
ÚlliMA SESSÃO: 19-08-03

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
15/00/2003)

Projêtos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 7.415/02 - do SI'. Pompeo de
Mattos -que "veda às empresas operadoras de Te
lefonia Celular, impor aos usuários de telefones ce
lulares pré-pagos, limite de tempo para a utilização
de créditos ativados." RELATOR: Deputado CELSO
RUSSOMANNO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: la SESSÃO ÚLTIMA SESSÃO:
20-08~03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE lEI N° 6.865/02 - do Sr. SérgioMi
randa - que "dispõe sobre a composição de itens de
preços na cesta de serviços de telecomunicações e
dá outras providências," RELATOR: Deputado
CELSO RUSSOMANNO



38528 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.313/03 - do Sr. Dr. Rodolfo
Pereira - que "institui o Sistema de cota para a po
pulaçãoindígena nas Instituições de Ensino Superi
or." RELATOR: Deputado LUIZALBERTO

PROJETO DE LEI N° 1.339/03 - do Sr. Fábio Souto
- que "altera a Lei n° 9.433, de 8 de Janeiro de
1997, prevendo aplicação de recursos na recupera
ç:ão das áreas de preservação permanente que es
pecifica." RELATOR: Deputado CASARA

PROJETO DE LEI N° 1.391/03 - do Sr. Ricarte de
Freitas - que "altera a Lei n° 6.938, de 1981, dispon
do sobre a destinação dos recursos obtidos com o
pagamento de reposição florestal ou autorização de
desmatamento." RELATOR: Deputado CASARA

PROJETO DE LEI W 1.451/03 - do Sr. Severino Ca
valcanti - que "dá nova redação aos artigos 18, 27 e
49 do Código de Defesa do Consumidor, ao inciso 11
do § 1° e ao inciso IX do § 3°, todos do art. 206 do
Código Civil e acrescenta um artigo 446-A à Lei n.o
10.406, de 2002" RELATOR: Deputado CELSO
RUSSOMANNO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
FlECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.196/00 - do Sr. João Paulo 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos fabricantes
de aparelhos celulares alertarem seus usuários so
bre a possibilidade de danos à saúde." (Apensados:
PL 3665/2000 e PL 3432/2000 (Apensados: PL
3582/2000, PL 3596/2000 e PL 3912/2000))
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER

PROJETO DE LEI W 91/03 - do Sr. João Alfredo 
que "considera efeito prejudicial sobre o meio ambi
ente socioeconâmico o deslocamento de popula
ções imposto pela construção de barragens, rodovi
as e outras obras, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JÚNIOR BETÃO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.171/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "estabelece critérios para que o
cidadão possa atuar como Fiscal do Meio Ambien
te." RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

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

PROJETO DE LEI N° 4.804/01- do Sr. Edinho Bez
- que "dispõe sobre a atividade de empresa emisso
ra de cartão de crédito, e dá outras providências."
(Apensado: PL 7277/2002 (Apensado: PL
1156/2003)) RELATOR: Deputado LUIZ
BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5.344/01 - do Sr. Cabo Júlio
que "modifica a Lei 8078, de 11 de setembro de
1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor,
e dá outras providências", determinando o uso de
letras de tamanho similar em todo o texto dos anún
cios veiculados pela televisão." RELATOR: Deputado
LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 7.425/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "dispõe sobre a proibição de comercialização de
tintas em spray e dá outras providências." RELATOR:
Deputado DAVI ALCOLUMBRE

PROJETO DE LEI N° 181/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "proíbe a cobrança de taxa de religação
por concéssionárias de distribuição de energia elé
trica." RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 235/03 - da Sra. Sandra Ro
sado - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de ofe
recimento, à população de baixa renda, de gás li
qüefeito de petróleo em vasilhames de pequena ca
pacidade volumétrica." RELATOR: Deputado CELSO
RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 420/03 - do Sr. José Pimentel
- que ''veda a concessão de fiança por pessoa natu
ral, nos contratos em geral." RELATOR: Deputado
DAVI ALCOLUMBRE

PROJETO DE LEI N° 1.131/03 - do Sr. Edson Duar
te - que "estabelece que os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios somente poderão receber os
recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente após
a instituição de seus respectivos Conselhos de Meio
Ambiente:' RELATOR: Deputado RONALDO
VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 1.196/03 - do Sr. Wladimir
Costa - que "regulamenta a exploração do açaí nati
vo (Euterpe oleracea Mart.)" RELATORA: Deputada
JANETE CAPIBERIBE

PROJETO DE LEI N° 1.207/03 - do Sr. Eduardo
Paes - que "dispõe sobre a gestão do Parque Naci
onal da Tijuca, localizado no Município do Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro." RELATOR: Deputa
do NELSON BORNIER



PROJETO DE LEI N° 1.370/03 - do Sr. Inácio Arru
da - que "institui o "Selo Estatutú da Cidade", com o
objetivo de impulsionar a implementação das ações
e diretrizes contidas na Lei na 10.257, de 10 de julho
de 2001, que "regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e dá outras providências ""
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.175/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o Artigo 44-A à Lei na 9.636,
de 15 de maio de 1998, para ressalvar direitos de
adquirentes de parcelamentos de imóveis de domí
nio da União, oriundos de ocupações para fins resi
denciais, no Distrito Federal, e dá outras providênci
as:' RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO

PROJETO DE LEI N° 1.198/03 - do Sr. Gilmar Ma
chado - que "altera a Lei na 7.827, de 27 de setem
bro de 1989, que "regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e o Fundú Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências"."
RELATORA: Deputada TEREZINHA FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 1.242/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "destina recursos dos concursos de prog
nósticos e loterias administradas pela Caixa Econô
mica Federal aús Municípios com índice de Desen
volvimento Humano menor ou igual a 0,499."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP

PROJETO DE LEI N° 1.249/03 - do Sr. Carlos Na
der - que '10rna obrigatório a construção de prédios
destinados ao ensino fundamental e de praças de
esporte nos conjuntos habitacionais construídos
para púpulação de baixa renda." RELATOR: Deputa
do PASTOR FRANKEMBERGEN

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.625/98 - do Sr. João Pizzo
latti - que "dispõe sobre a redução dos saldos deve
dores dos contratos de financiamento habitacional
assinados a partir de 31 de março de 1990."
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.466/03 - do Sr. Carlos Na
der - que '''' Dispõe sobre a construção de creches
em conjuntos habitacionais financiados pelo Siste
ma Financeiro de Habitação."" RELATOR: Deputado
PASTOR FRANKEMBERGEN
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PROJETO DE LEI N° 1.254/03 - do Sr. César Mede- PROJETO DE LEI N° 1.498/03 - do Sr. Mário Ne-
iros - que "dispõe sobre as auditorias ambientais e gromonte - que "altera a Lei na 6.088, de 16 de julho
a contabilidade dos passivos e ativos ambientais." de 1974, que "dispõe sobre a criação da Companhia
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Co-

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) devasf - e dá outras providências"." RELATOR: De-

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE putado WALTER FELDMAN
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR DECURSO: 5

a
SESSÃO

MEMBROS DESTA COMISSÃO ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

PROJETO DE LEI N° 4.370/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos -:- que "cria a obrigatoriedade de pres
tação de garantia pelos revendedores de veículos."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.373/01 - do Sr. Félix Men
donça - que "faculta aos consumidores ou usuários
de serviços públicos instalarem medidores para afe
rir o quantitativo gasto na utilização dos referidos
serviços." RELATOR: Deputado JULIO LOPES

PROJETO DE LEI N° 4.913/01 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "acrescenta o inciso I ao §2° do art.
52 da Lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990,
obrigando que conste do contrato de crédito ou fi
nanciamento a taxa percentual diária de desconto
aplicável nú caso de liquidação antecipada de débi
to." (Apensado: PL 5297/2001) RELATOR: Deputado
JULIO LOPES
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 09 do Anexo" HORÁRIO: 1Oh

REUNIÃO

A - Outros Eventos:

SEMINÁRIO SOBRE EXPERIÊNCIAS
EXITOSASNO SISTEMA PENITENCIÁRIO
BRASILEIRO - NOVOS RUMOS.PROMOÇÃO: Co
missão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu
tados e Subcomissão Permanente do Sistema Peni
tenciário, Tortura, Grupos de Extermínio e Trabalho
Forçado da Comissão de Direitos Humanos da Câ
mara dos Deputados.PROGRAMAÇÃOlO:00 horas:
Abertura Deputado Enio Bacci - Presidente da Co
missão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu
tadosDeputado Luiz Couto - Presidente da Subco
missão Permanente do Sistema Penitenciário, Tortu
ra, Grupos de Extermínio e Trabalho ForçadoDepu
tado Geraldo Thadeu - Relator da Subcomis
sã010h30 - Experiências das Associações de Pro
teção e Assistência aos Condenados -APACS em
Minas Gerais e São PauloExpositores:

Sr. Marcos Otóboni - Fundador da APAC em São
José dos Campos/SP

Desembargador Joaquim Alves de Andrade - Coor
denador do Projeto Novos Rumos do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais

Sr. Paulo Carvalho - Juiz de Direito da Comarca de
Itaúna/MG11 h45 - Experiências das Terceirizações
nos Estados do Paraná e BahiaExpositores:

Sr. Virdal Antonio Matos de Sena - Superintendente
de Assuntos Penais de Valença/BA

Sr. CeL Justino Henrique de Sampaio Filho - Coor
denador-Gerai do Departamento Penitenciário do
Paraná

13hOO - Intervalo para almoço. 14h30 - Sistema Pe
nitenciário Brasileiro - Avanços e DesafiosExposito
res:

Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barro - Representan
te da Secretaria Nacional de Justiça15h30 - Deba
tes com os participantes. 17h30 ~ Encerramento

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nO 5
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 63/03 Dos Srs. Enio Bacci e
André Zacharow - que "propõe a realização de Au
diência Pública Conjunta para debater a política de
Microcrédito do Governo FederaL"

REQUERIMENTO N° 64/03 Do Sr. Reinaldo Betão 
que "propõe o envio de correspondência aos Parla
mentos de outros países pedindo apoio à candidatu
ra da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos
Olímpicos de 2012."

REQUERIMENTO N° 65/03 Do Sr. Léo Alcântara 
que "propõe a realização de audiência pública con
junta com a Comissão de Minas e Energia, com a
presença da Sra. Ministra de Minas e Energia e do
Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen
to, representantes da indústria automobilística e os
produtores do setor sucroalcooleiro, para debater
questões sobre a situação atual do Programa Nacio
nal do ÁlcooL"

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 7.244/02 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera o Capítulo VII-B da Lei n°
6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação
dada pela Lei n° 10.303, de 31 de outubro de 2001."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI PARECER:
pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.466/01 - do Sr. Átila Lins 
que "altera o Decreto-lei nO 288, de 28 de fevereiro
de 1967." RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS
PARECER: pela aprovação, com emenda. Vista ao
Deputado Rubens Otoni, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 5.672/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera dispositivos da Lei nO 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as soci
edades por ações, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO LYRA PARECER: pare
cer com Complementação de Voto, pela aprovação
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A - Audiência Pública:

(Requerimento n° 36, do Deputado Giacobo)

Tema:CRISE DO SETOR AUTOMOTIVO

SR. HUGO MAIA DE ARRUDA PEREIRA - Presi
dente da Federação Nacional de Distribuição de Veí
culos Automotores - FENABRAVE;

Convidados:

SR. JOSÉ ROMÉLlO BRASIL RIBEIRO - Dire
tor-Executivo da Associação Nacional das Empresas
Financeiras das Montadoras - ANEF;

SR. RICARDO LUIZ DOS SANTOS CARVALHO 
Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores - ANFAVEA;

SR. JORGE ANTONIO DEHER RACHID - Secretá
rio da Receita Federal (não confirmado); e

SR. JOSÉ LOPEZ FEIJÓO - Presidente do Sindica
to dos Metalúrgicos do ABC (não confirmado).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.480103 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "obriga a divulgação de advertência sobre
obesidade em embalagens de produtos altamente
calóricos." RELATOR: Deputado FERNANDO DE
FABINHO

PROJETO DE LEI N° 1.481/03 - do Sr. Pastor Rei
naldo - que "dispõe sobre as importações proveni
entes de países onde, comprovadamente, seja utili
zado o trabalho escravo:' RELATOR: Deputado ZICO
BRONZEADO

PROJETO DE LEI N° 1.535/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera os prazos previstos na Lei n.o 9.440,
de 14 de março de 1997." RELATOR: Deputado
FERNANDO DE FABINHO
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deste, com emendas, e pela rejeição da Emenda Deputado FERNANDO DE FABINHO PARECER:
apresentada na.Comissão. Vista conjunta aos Depu- pela aprovação, com emenda.
tados Osório Adriano, Ronaldo Dimas e Zico Bron-
zeado, em 25/06/2003 Os Deputados Osório Adria- LOCAL: Plená.rio Professor Roberto Campos n° 5
no e Ronaldo Dimas apresentaram votos em sepa- HORÁRIO: 10h

rado REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROJETO DE LEI N° 129/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que ""Dá nova redação ao inciso I
do art. 6° da lei n° 5.764 de 16 de dezembro de
1971."11 RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Zico
Bronzeado, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI- N° 230/03 - do Sr. Dr. Pinotti 
que "acrescenta inciso ao art. 43 da Lei n° 9.279, de
14 de maio de 1996, limitando os direitos de prote
ção patentária das substâncias farmacêuticas com
ponentes de medicamentos produzidos pelos labo
ratórios.. estata.is." ._ RELATOR: Deputado. DR.
BENEDITO DIAS PARECER: pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 629/03 - do Sr. Moisés Lipnik
- que "proíbe a importação de mercadorias produzi
das com trabalho infantil ou com contrato de apren
dizagem, nas condições que especifica." RELATOR:
Deputado BERNARDO ARISTON PARECER: pela
aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 835/03 - do-Sr. Paulo Marinho
- qU13"cria Área de Livre Comércio no Município de
Caxias, no. Estado do Maranhão, e dá outras provi
dênc,ias." RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PR8yETO DE. LEI N° 863/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos- que "dispõe sobre a criação do Programa
de Medicamentos ao Trabalhador - PMT, em com
plemMto aos programas de saúde assistencial ou
ocupacional." RELATOR: Deputado DR. BENEDITO
DIAS PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.016/03 ~ do Sr. Renato Ca
sagrêinde - que "acresce o art. 19-A à Lei n° 9.795,
de 1999, que "dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e
dá outras providências", para determinar a destina
ção à educação ambiental de um percentual dos
gastos com propaganda comercial de produtos com
embalagens descartáveis.1I RELATOR: Deputado
ZICO BRONZEADO PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.050/03 - do Sr. André Luiz 
qúe"dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de
utensílios descartáveis pelo comércio de alimenta
ção e bebidas e dá outras providências." RELATOR:
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DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 189/03 - do Sr. Maurício Ra
belo ~ que "dispõe sobre a exigibilidade de aplica
ções em crédito rural e em financiamentos às micro
e pequenas empresas" RELATOR: Deputado
REINALDO BETÃO

PROJETO DE LEI N° 934/03 - do Sr. Rogério Silva
-- que "institui Contribuição de Intervenção no Domí
nio Econômico destinada a financiar programas de
tratamento de doenças provocadas pelo uso de be
bidas alcoólicas." RELATOR: Deputado LUPÉRCIO
HAMOS

PROJETO DE LEI ND 1.082/03 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "cria a Área Comum de Livre Co
mércio no Município de Chuí, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências." RELATOR: Depu
tado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI N° 1.225/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre as condições exigíveis
para a identificação de couro e das matérias-primas
sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e
artefatos." (Apensado: PL 1409/2003) RELATOR:
Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 1.241/03 - do Sr. Bassuma
que "determina que os estabelecimentos que ven
dem combustíveis e GLP, diretamente ao consumi
dor exponham, detalhadamente, a composição do
preço final do produto." RELATOR: Deputado
BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI N° 1.315/03 - do Sr. Marcos de
.Jesus - que "dispõe sobre desconto a ser concedi
do pelos postos de serviço no preço de combustíve
is para abastecimento a taxistas e caminhoneiros."
HELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.333/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Autoriza o Poder Executivo a criar o Fun
do de Apoio à Microempresa a ser administrado
pelo BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social."" RELATOR: Deputado
RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 1.427/03 - do Sr. Lobbe Neto
-- que "acrescenta os incisos VI e VII, ao art. 1°, da
Lei n° 5.614, de 5 de outubro de 1970 e os incisos
IV e V, ao art. 32 da Lei n° 8.934, de 18 de novem
bro de 1994." RELATOR: Deputado BISMARCK
MAIA

PROJETO DE LEI N° 1.437/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera o parágrafo único do art. 32 da Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de

Defesa do Consumidor." RELATOR: Deputado
GIACOBO

PROJETO DE LEI N° 1.445/03 - do Sr. Giacobo 
que "altera os arts. 3°, 4°, 7° e 12 da Lei n° 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

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.503101 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a padronização de embalagens
de produtos de consumo por volume ou peso."
RELATOR Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 7.140/02 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "altera o Código de Defesa do Consumi
dor de forma a garantir o acesso gratuito dos consu
midores aos serviços de atendimento." (Apensados:
PL 518/2003 e PL 743/2003) RELATOR: Deputado
ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N° 25/03 - do Sr. Roberto Gouve
ia - que "estabelece a obrigatoriedade de instalação
de "air-bag" em automóveis." (Apensado: PL
225/2003) RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 580/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991, que "Dispõe sobre as locações dos imóveis
urbanos e os procedimentos a elas pertinentes"."
(Apensado: PL 681/2003) RELATOR: Deputado
RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 701/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais
para cancelamento de registro de micro e pequenas
empresas:' RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

A - Audiência Pública (Requerimento n° 48/2003,

do Deputado EDUARDO BARBOSA)

Tema:"Programa de Educação Especial do Ministé
rio da Educação."

----------------~--~~-~.
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Convidada: PROFESSORA CLÁUDIA PEREIRA
DUTRASecretária de Secretaria de Ensino Especial
do Ministério da Educação

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 7.222/02 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera a Lei nO 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, que "Estàbelece as diretrizes e bases
da educação nacional"." (Apensado: PL 815/2003)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO

DECURSO:5a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 4.707/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "modifica o inciso 11, do art. 67, da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras pro
vidências." (Apensado: PL 6283/2002) RELATOR:
Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 5.384/01 --' do Sr. Aloizio Mer
cadante - que "dispõe sobre a cobrança de taxas de
inscrições em vestibulares." (Apensados: PL
5548/2001, PL 6809/2002, PL 7273/2002 e PL
1205/2003)

PROJETO DE LEI N° 6.497/02 - do Sr. Feu Rosa 
(PL 5292/2001) - que "declara o dia 26 de janeiro
de 1500 como data oficial do Descobrimento do Bra
sil." RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 310/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Altera o art. 8 da lei n ° 9.766, de 18 de de
zembro de 1998, que dispõe sobre a legislação do
Salário - Educação.""

PROJETO DE LEI N° 1.077/03 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "dispõe sobre conteúdos curriculares da
formação do Pedagogo para atuar junto a estudan
tes com restrição de locomoção:'

PROJETO DE LEI N° 1.096/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "institui o Dia 5 de abril como o "Dia
Nacional do Samba.""

PROJETO DE LEI N° 1.118/03 - do Sr. Edison
Andrino ~ que "dá nova redação ao art. 5° da Lei n°
9.870, de 23 de novembro de 1999."

PROJETO DE LEI N° 1.128/03 - do Sr. Carlos Abi
caHl - que ""Dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do professor da Rede PÚ
blica de Ensino e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.153/03 - do Sr. Wasny de
Roure - que "acrescenta inciso ao artigo 44 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI N° 1.164/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome do General
Osório no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.165/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Heitor
Villa-Lobos no Livro dos Heróis da Pátria:'

PROJETO DE LEI N° 1.172/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "dispõe sobre as diretrizes da
política nacional de formação, certificação e valori
zação do magistério público:'

PROJETO DE LEI W 1.200/03 - do Sr. Ivan Valente
- que "altera os artigos 9° e 45 da Lei n.o 9.394, de
20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI N° 1.231/03 - do Sr. Sandes Jú
nior - que "dispõe sobre o peso da mochila e simila
res a ser transportado pelo estudante."

PROJETO DE LEI N° 1.252/03 - do Sr. Onyx Loren
zoni - que "institui a obrigatoriedade de exames la
boratoriais para determinação dos níveis de aflatoxi
na em alimentos destinados à merenda escolar."

PROJETO DE LEI N° 1.258/03 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "altera a Lei n° 9.131, de 24 de novem
bro de 1995."

PROJETO DE LEI N° 1.260/03 - do Sr. Eduardo
Campos - que "altera os arts. 6°, 32, caput, 34, ca
put e § 2°, 35 e 87, § 3°, inciso I, e acrescenta o art.
89-A à Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional" ."

PROJETO DE LEI N° 1.261/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "inclui a disciplina Cidadania no currícu
lo das escolas de nível fundamental dos sistemas de
ensino municipal, estadual e federal:'

PROJETO DE LEI N° 1.263/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "acrescenta alínea ao § 3° do art. 18
da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, altera
do pela Lei nO 9.874, de 23 de novembro de 1999:'



PROJETO DE LEI N° 1.439/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "torna obrigatório a inclusão no currículo
escolar de ensino médio e fundamental de matéria
relativa a educação para o trânsito:'

PROJETO DE LEI N° 1.450/03 - do Sr. Olavo Calhe
iros - que "acrescenta o inciso I, no artigo 42 da Lei
n° 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), de 11
de setembro de 1990, para que, durante o ano leti
vo, o estudante não sofra qualquer punição pelo
atraso no pagamento de mensalidade escolar."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a Lei n° 6.932, de 07 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico re
sidente e dá outras providências." RELATOR: Depu
tado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 6.864/02 - do Sr. José Priante
- que "denomina "Aeroporto de Santarém - Maestro
Wilson Fonseca" o aeroporto da cidade de Santa
rém - PA." (Apensado: PL 6900/2002) RELATOR:
Deputado ZÉ LIMA

PROJETO DE LEI N° 850/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "proíbe o uso de publicidade em
livros didáticos e material escolar." RELATORA: De
putada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N° 997/03 - do Sr. Vittorio Medioli
- que "cria a obrigatoriedade de impressão do Hino
Nacional nos cadernos escolares." RELATOR: Depu
tado VALDENOR GUEDES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO;2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-03

PROJETO DE LEI N° 1.277/03 - do Sr. Reinaldo Be
tão - que "institui o Dia Nacional em Homenagem
ao Motociclista:'
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PROJETO DE LEI N° 1.272/03 - da Sra. Marinha PROJETO DE LEI N° 1.438/03 - do Sr. Wilson San-
Raupp - que "cria o Programa Especial de Pecúlio tos - que "altera a redação do inciso VI do art. 3° da
Estudantil e dá outras providências:' Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta

belece as Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal:'

PROJETO DE LEI N° 1.429/03 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "cria o Dia Nacional do Guarda
Municipal, a ser comemorado no dia 10 de outubro:'

PROJETO DE LEI N° 1.290/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui o Dia Nacional da Segurança
Pública e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.295/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome do Mare
chal João Batista Mascarenhas de Morais no Livro
dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.300/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "institui o Dia Nacional do Desafio."

PROJETO DE LEI N° 1.310/03 - do Sr. Helena Silva
- que "inclui a disciplina Conhecimentos Agropecuá
rios no currículo escolar do ensino fundamental e
médio, sendo obrigatória nos sistemas Federal,
Estadual e Municipal."

PROJETO DE LEI N° 1.384/03 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "institui o Ano Nacional do Poeta
SOUSÂNDRADE, a ser celebrado em 2004:'

PROJETO DE LEI N° 1.385/03 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "institui o Dia da Imigração Portuguesa no
Brasil."

PROJETO DE LEI W 1.392/03- da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "institui o Dia do Plano Nacio
nal de Educação:'

PROJETO DE LEI N° 1.405/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "institui o Dia Nacional da Ca
ridade."

PROJETO DE LEI N° 1.406/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Ana Néri
no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.407/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Carlos
Gomes no Livro dos Heróis da Pátria:'

PROJETO DE LEI N° 1.413/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino
de informática nos currículos plenos dos estabeleci
mentos de ensino médio e fundamental."
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.892/97 - do Sr. Pedro Vala
dares - que "suprime a alínea d do inciso XII do art.
9° da Lei n° 9.317, de 5 dezembro de 1996, que dis
põe sobre o regime tributário das microempresas e
das empresas. de pequeno porte, institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui
ções das Microempresas e das Empresas de Pe
queno Porte - SIMPLES e dá outras providências."
(Apensados: PL $615/1997 e PL 3764/1997)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 3.06$197 - JOSE PINOTTI 
que "altera0. inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317, de
5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime
tribut$rio das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Paga
mento de Impostos e Contribuições das Microem
presas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, e dá outras providências." (Apensado: PL
3766/1997) RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO

PROJETODE LEIN' 3.762197 - do Sr. Augusto Nardes
- que ''facuka aos escritórios de contabilidade a opção
pelo SIMPLES,. previsto. na Lei n° 9.317~ de 5 de dezem
bro de 1996." RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 3.767/97 - do Sr. Augusto
Nardes - que "faculta às empresas de construção
civil. a opção pelo SIMPLES,. previsto na Lei n°
9.317, de. 5de dezembro de 1996.'~ (Apensado: PL
4475/1998) RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

P~OJETO DE LEI N° 660/99 - do Sr. Augusto Nar
des-que ."criêl. área de livre comércio no Município
de Jaguarão, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outr§l~ .. proyidências." RELATOR: Deputado
ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE .LEI N° 2.649/00 - do Sr. Augusto
Narges __ que "faculta a opção pelo SIMPLES, insti
tuídopela Lei n° 9.317, de 1996, às empresas que
prestam serviços de montagem de estruturas metáli
cas, pinturas de placas publicitárias e confecção de
grades, portas, portões e janelas metálicas."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 2.650/00 - do Sr. Augusto Nar
des-que "institui forma alternativa de pagamento dos
débit()s .. relativps. a crédito rural, das. operações que
menciona." RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PRqJETO DE LEIW 4.601/01 - do Sr. Augusto
Nardes - que "faculta aos devedores obter a conso-

lidação e o refinanciamento de dívidas junto a insti
tuições do sistema financeiro nas condições que es
pecifica." RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 5.731/01 - do Sr. Augusto
Nardes - que "dispõe sobre a faculdade de as em
presas de seguros privados e capitalização aderi
rem ao Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições d~s Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES."
RELATOR: Deputado JOSÉ MIUTÃO

PROJETO DE LEI N° 6.679/02 - do Sr. Augusto Nardes
- que "acrescenta ao artigo 2° da Lei n° 9.317, de 1996,
que instituiu o SIMPLES, inciso estendendo o prazo de
permanência no. progl"amapara empresas que venham
a superar o limite de receita bruta nele previsto:'
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 7.331/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "dispõe sobre o acesso dos estabelecimentos
bancários às contas correntes para a retirada de va
lores." RELATOR: Deputado VIGNATTI

PROJETO DE LEI N° 1.489/03 -do Sr. Carlos Nader
queW'Altera a redação doart25 e acrescenta o § 3° ao
artigo 25 da Lei n.o 7.492, de 16 de junho de 1986.'1lI
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 260/95 - do Sr. Augusto Nar
des - que "cria área de livre comércio no Município
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências." (Apensados: PL 261/1995, PL
262/1995, PL263/1995, PL 26411995, PL
1036/1995, PL 1213/1995 e PL 1328/1995)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária edo Mérito:

PROJETO DE LEI N° 7.188/02 - do Poder Executivo
- (MSC 76212002) - que "desvincula, parcialmente,
no exercício de 2003. e subseqüentes, a aplicação
dos recursos de que tratam os arts. 48, 49 e 50 da
Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, pertencentes
à União." RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03



AVISOS

A - AudWncia Pública:

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

15/08/2003)

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIAAUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema: "O CONTROLE INTERNO DO GOVERNO
FEDERAL., O DESTINO CORRETO DOS
RECURSOS PÚBLICOS E O OBJETIVO DA
SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E
SOLlDÁRIA"EXPOSITOR:WALDIR PIRES Ministro
de Estado do Controle e da Transparência

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.428/03 - do Sr. Benedito de
Lira - que "altera a destinação prevista no artigo 49,
da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a
compensação financeira devida pela produção de
petróleo e de gás natural em campos situados na
plataforma continental brasileira." RELATOR: Depu
tado LUIZ CARLOS SANTOS
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) PROJETO DE LEI N° 1.440/03 - do Sr. Carlos Na-
r • _.. der - que ""Isenta dos impostos federais o material

A - Da Analise da Adequaçao Fmancelra e Orça- didático, quando adquirido por bibliotecas, escolas e
mentária e do Mérito: universidades públicas e privadas, para uso em
PROJETO DE LEI N° 1.039/99 - do Sr. Alberto Fra- suas atividades essenciais."" RELATOR: Deputado
ga - que "estabelece a utilização da cabine de se- WASNY DE ROURE
gurança nos veículos de aluguel (TÁXI)." RELATOR: PROJETO DE LEI N° 1.547/03 - dos Srs. Antonio
Deputado ITAMAR SERPA Carlos Pannunzio e Anivaldo Vale - que "fica prorro-
PROJETO DE LEI N° 1.304/99 - do Sr. Dr. Hélio _ gado por sessenta dias o prazo para requerimento
que "modifica a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de de parcelamento de dívidas objeto da Lei n° 10.684,
1996, que institui o SIMPLES, para viabilizar o en- de 30 de maio de 2003." (Apensado: PL 1554/2003)
quadramento das empresas que estejam regulari- RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
zando seus débitos." RELATOR: Deputado JOSÉ B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
MILlTÃO mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 4.236/01 - do Sr. Ronaldo PROJETO DE LEI W 76/03 - do Sr. Eunício Oliveira
Vasconcellos - que "dispõe sobre incentivos para a - que "assegura aos alunos egressos de escolas
atividade turística." RELATOR: Deputado ANTONIO públicas, gratuidade das taxas de inscrição em pro-
CARLOS MENDES THAME cessas s€Jletivos para admissão nas instituições es-
PROJETO DE LEI N° 1.045/03 - do Sr. Paulo Maga- tatais de ensino superior." RELATOR: Deputado

HENRIQUE AFONSOIhães - que "dispõe sobre isenção do Imposto de
Renda sobre o Décimo Terceiro Salário." RELATOR:
Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 1.240/03 - do Senado Federal
-- que "altera a redação do caput do art. 12 da Lei n°
9.493, de 10 de setembro de 1997, para conceder
aos Municípios isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, nos produtos que especifica."
FiELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.251/03 - do Sr. Pastor Rei
naldo - que "dispõe sobre a gratuidade dos serviços
prestados pela Secretaria da Receita Federal."
(Apensado: PL 1301/2003) RELATOR: Deputado
PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI W 1.344/03 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera a ementa e acrescenta inciso V
ao art. 1° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de
1995." RELATOR: Deputado ARMANDO
MONTEIRO

PROJETO DE LEI W 1.375/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera a Lei n.o 8.989, de 24 de feverei
ro de 1995, isentando do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de motocicletas
para utilização de transporte autônomo de passagei
ros:' RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.395/03 - do Sr. Leonardo
Mattos - que "dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis por pessoas portadoras de deficiên
cia física, visual, mental severa ou profunda, autistas
ou seus representantes legais." RELATOR: Deputa
do ARMANDO MONTEIRO
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REQUERIMENTO N° 59/03 Do Sr. Pastor Frankem
bergen - que "requer que sejam convidados os se
nhores Ministro José Eduardo Martins Felfcio, Minis
tro das Relações Exteriores e o Doutor Flávio Sotto
Mayor, Diretor de Recursos para o Desenvolvimento,
da Secretaria de Planejamento e Investimento
Estratégico do Ministério do Planejamento, para par
ticiparem de Audiência Pública na Comissão de Re
lações Exteriores e de Defesa Nacional, com a fina
lidade de apresentar a este Colegiado o programa
de Integração Regional da América do Sul (IIRSA) e
dos Eixos de Integração da Amazônia."

REQUERIMENTO N° 60/03 Da Sra. Terezinha Fer
nandes - que "solicita sejam convidados represen
tantes da COIAB, CIR, FOIRN, MINISTÉRIO DA
JUSTiÇA e MINISTÉRIO DA DEFESA a compare
cer a esta Comissão para contribuir com o processo
de instrução do Projeto de Lei N°6.493, de 2002,
que "Altera a Lei N°6.001, de 1973 (denominado
Estatuto do índio), autorizando a construção de
guarnições militares em terras indígenas"."

REQUERIMENTO N° 55/03 Do Sr. Neucimar Fraga
- que "solicita ao Sr. Ministro das Relações Exterio
res a lista de brasileiros que serão deportados dos
Estados Unidos para o Brasil."

REQUERIMENTO N° 58/03 Do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "requer a realização de audiência pública com
as presenças do Comandante Militar da Amazônia,
para informar os resultados desenvolvidos pelo refe
rido Comando Militar na operação para combater re
fluxos do narcotráfico e da guerrilha colombiana na
fronteira entre Brasil, Colômbia e o Peru, e do Sr.
Fábio Pannunzio, jornalista da Rede Bandeirantes
de Televisão, que realizou ampla investigação e ma
térias jornalísticas que tratam do envolvimento da
guerrilha colombiana na fronteira brasileira com o
narcotráfico"

A - Audiência Pública:

Audiência Pública com a presença do Exmo. Sr. Mi
nistro da Justiça, MÁRCIO T. BASTOS, a fim de
prestar esclarecimentos sobre a política de conces
são de vistos a estrangeiros para trabalhar no Brasil
(req. n° 04/2003, de autoria do Dep. Luiz Carlos Ha
uly), a situação de brasileiros detidos em países
como Portugal e EUA e o incidente com o avião
francês em solo brasileiro.

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.181/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "estabelece diretrizes para verifica
ção da segurança de barragens de cursos de água
para quaisquer fins e para aterros de contenção de
resíduos líquidos industriais." RELATOR: Deputado
FERNANDO FERRO

PROJETO DE LEI N° 1.292/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "dispõe sobre o funcionamento de Pos
tos Revendedores de derivados de petróleo e de ál
cool etílíco hidratado combustível e dá outras provi
dências." RELATOR: Deputado JOÃO CALDAS

PROJETO DE LEI N° 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 oa do Anexo"

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDlNÁRIAAUDIÊNCIA PÚBLICA
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PROJETO DE LEI N° 1.500/03 - do Sr. João Caldas LOCAL: Plenário oa do Anexo 11
- que "autoriza a criação de um canal de TV e um HORÁRIO: 11haOmin
canal de rádio para fins de esclarecimento, seguran- _ ,
ça e prevenção de acidentes em áreas de explora- REUNIAO ORDINARIA
ção de energia nuclear." RELATOR: Deputado REQUERIMENTO N° 40/03 Do Sr. João Herrmann
JOSIAS QUINTAL Neto - que "requer apreciação de Moção de repúdio
PROJETO DE LEI N° 1.507/03 - do Sr. Leonardo a quaisquer medidas de embargo econômico ou in-
Mattos - que "cria o Fundo Nacional de Apoio à Pre- vasão militar por parte de Estados estrangeiros à Sí-
servação de Recursos Hídricos - FUNDÂGUA." ria."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO REQUERIMENTO N° 54/03 Do Sr. Zequinha Mari-
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE nho - que "solicita que seja realizada Audiência PÚ-
EMENDAS (5 SESSÕES) blica nesta Comissão para debater situação de cur

sos superiores em Países vizinhos."
DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-03
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REQUERIMENTO N° 61/03 Do Sr. Luiz Carlos Hauly crimes hediondos aqueles previstos na legislação
- que "requer a realização de audiência pública, penal militar, idênticos aos tipificados no Código Pe-
com a presença do Senhor Marc Siegfried Efchin, nal." RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
segundo-secretário da Embaixada da França no PARECER: pela aprovação.
Brasil, a fim de prestar esclarecimentos sobre a ope- PROJETO DE LEI N° 147/03 - do Sr. Alberto Fraga
ração de resgate, em avião militar, utilizando de imu- _ que "Altera o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outu-
nidade diplomática, para negociar a libertação de bro de 1969 (Código Penal Militar), e dá outras pro-
Ingrid Betancourt, ex-candidata à presidência da vidências." RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
Colômbia seqüestrada pelas FARC." PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei e das

REQUERIMENTO N° 62/03 Da Sra. Maninha - que emendas redacional e supressiva apresentadas.

"requer a indicação de membros da Comissão para C _ Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi-
efetivar a cooperação com a comissão congênere

va pelas Comissões:
argentina e definir agenda de temas a serem discuti-
dos no âmbito dos parlamentos dos dois países." PRIORIDADE

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

MENSAGEM N° 119/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilí
citos de Armas de Fogo, suas Peças e Componen
tes e Munições, complementando a Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transna
cional, adotado pela Assembléia-Geral das Nações
Unidas, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo
Brasil, em 11 de julho de 2001." RELATOR: Deputa
do CORONEL ALVES PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 297/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre os Governos da República Fe
derativa do Brasil e da República Libanesa sobre
Cooperação em Certas Matérias Consulares de Ca
ráter Humanitário, celebrado em Beirute, em 4 de
outubro de 2002." RELATOR: Deputado ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM W 299/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República da Bolí
via para a Construção de uma Ponte sobre o Rio
Acre, nas proximidades das Cidades de Brasiléia e
Cobija, assinado em Brasília, em 28 de abril de
2003." RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 6.685/02 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "acrescenta o § 2° ao art. 1° da Lei
n° 8.072, de 25 de julho de 1990, para equiparar aos

---------------- ---------- --- --------

MENSAGEM N° 120/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n° 53, aprovado em
Brasília, em 3 de julho de 2002, entre a República
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexica
nos:' RELATOR: Deputado FRANCISCO
DORNELLES PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.343/01 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera a Lei n° 9.883, de 7 de dezem
bro de 1999, estabelecendo normas para a nomea
ção do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteli
gência - ABIN e impondo restrições ao ocupante do
cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inte
ligência - ABIN que for exonerado." RELATOR: De
putado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.015/01 - do Sr. Almeida de
Jesus - que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo
para os Policiais Militares e Civis Federais, Estadua
is e aos do Distrito Federal, bem como aos Militares
das Forças Armadas." (Apensados: PL 5597/2001,
PL 5579/2001 e PL 6416/2002) RELATOR: Deputa
do COLOMBO PARECER: pela rejeição deste, do
PL 5579/2001, do PL 5597/2001, e do PL
6416/2002, apensados.

PROJETO DE LEI N° 226/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre o reconhecimento da
condição de ex-combatente dos militares brasileiros
que integraram o 20° Contingente do Batalhão de
Suez, em 1967." RELATOR: Deputado LEONARDO
MATTOS PARECER: pela rejeição.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE R'SCEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSOES)

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.410/03 - do Poder Executivo
- que "altera os arts. 67, 82, 98 e 137 do Estatuto
dos Militares, de que trata a Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, sobre a licença para acompa
nhar cônjuge, e acrescenta o art. 70-A." RELATOR:
Deputado CORONEL ALVES

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕEB ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA·COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.748/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei n° 7.289 de 18 de dezembro
de 1984, modificadapela Lei n° 7.475 de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar do Distrito Federal),. modificando o tempo de
serviço prestado pelos Policiais Militares Femininos."
(Apensados: .. PL 2749/2000 e PL 3013/2000)
RELATOR: Deputado FEU ROSA
DECURSO: 58 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.386/01 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre o cadastro e a inscrição
para o uso de aparelhos com simuladores de vôo e
de estandes e dá. outras providências." RELATOR:
Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATEAO CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA

E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Assuntos Internos:

- Grupos de Trabalho.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais." RELATOR: Depu-

tado PAULO RUBEM SANTIAGO PARECER: pela
rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.676/01 - da Sra. Miriam
Reid - que "Altera o Decreto-Lei n° 667, de 2 de ju
lho de 1969, que "reorgániza as polícias militares e
os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal, e dá outras provi
dências", acrescentando um parágrafo único ao art.
12, disciplinando o acesso dos integrantes do Qua
dro de Oficiais de Administração e do Quadro de
Oficiais Especialistas ao Curso de Aperfeiçoamento
de. Oficiais." RELATOR: Deputado ALBERTO
FRAGA PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Pastor Pedro Ribeíro, em
06/08/2003

PROJETO DE LEI N° 6.421/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Dispõe sobre a proibição aos Municípios
que mantém guarda municipal de contratarem Servi
ços de Segurança. Privada:' RELATOR: Deputado
PAULO PIMENTA PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 216/03 - do Sr. José Divino
que "Proibe o recolhimento em todo o território naci
onal de bens patrimoniais por empresas de trans
portes de valores "carro forte" no horário comercial
dos estabelecimentos públicos e privados de ensino,
comercial, financeiro, econômico e repartições públi
cas e privadas da união, estados e municípios."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 700/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de .câmeras de .. filmagem nos shopping
centerse similares." RELATOR: Deputado WASNY
DE ROURE PARECER: pela aprovação, com substi
tutivo

PROJETO DE LEI N° 851/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "Deterrnina que a União seja obrigada a
cohstruir presídios para custodiar todos os condena
dos por crime federaL" (Apensado: PL 868/03)
RELATORA: Deputada IRINY LOPES PARECER:
pela rejeição deste e do PL868103, apensado.

PROJETO DE LEI N° 879/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "Obriga as empresas de ônibus a terem
GPS e câmeras de vídeo." RELATOR: Deputado
VIEIRA REIS PARECER: pela aprovação, com
emenda. Vista ao Deputado Edmar Moreira, em
06/08/2003 O Deputado Edmar Moreira apresentou
voto em separado em 13/08/2003
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 28 SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.164/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a destinação de produtos, subs
tâncias ou drogas ilícitas apreendidas que causem
dependência física ou psíquica" RELATORA: Depu
tada PERPÉTUA ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 6.297/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "Torna obrigatória a exibição de filme
publicitário, esclarecendo as conseqüências do uso
de drogas, antes das sessões principais em todos
os cinemas do país." RELATOR: Deputado
NEUCIMAR FRAGA

PROJETO DE LEI N° 7.143/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre critérios para promoção ao posto
de Coronel PM das Polícias Militares Estaduais e do
Distrito Federal." RELATOR: Deputado LUIZ
ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 7.301/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a criação de cadastro de estabe
lecimentos que comercializam autopeças usadas,
recondicionadas ou remanufaturadas." RELATOR:
Deputado VANDER LOUBET

PROJETO DE LEI N° 7.302/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre Seguro obrigatório das viaturas
policiais." RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 7.304/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimen
to de colete à prova de balas aos policiais militares e
civis dos Estados e do DF' RELATOR: Deputado
ALBERTO FRAGA

PROJETO DE LEI N° 7.305/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Determina a realização de exames no preso in
~lressante e fixa outras providências." RELATOR: De
putado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N° 7.306/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de sistema de blindagem nas viaturas das Polícias
Civil e Militar dos Estados e do Distrito Federal e dá
outras providências." RELATOR: Deputado JOÃO
CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 7.307/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre o monitoramento e identificação
de visitantes a sentenciados e presos provisórios,
nas unidades prisionais e cadeias públicas."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI ND 7.310102 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de testes toxicológicos quando da admissão nas
corporações policiais." RELATOR: Deputado
GILBERTO NASCIMENTO

PROJETO DE LEI N° 1.178/03 - do Sr. Assis Miguel
do Couto - que "Dispõe sobre a criação de Cadas
tro Nacional de Pessoas Físicas que realizarem via
gens ao exterior." RELATORA: Deputada LAURA
CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.289/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Institui o seguro de vida para Policiais e
Bombeiros Militares, Policiais Civis, Policiais Federa
is e Policiais Rodoviários Federais." RELATOR: De
putado CABO JÚLIO

PROJETO DE LEI N° 1.332/03 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "Dispõe sobre as atribuições e com
petências comuns das Guardas Municipais do Bra
sil. Regulamenta e disciplina a constituição, atuação
e manutenção das Guardas Civis Municipais como
Órgãos de Segurança Pública em todo o Território
Nacional e dá outras providências." RELATOR: De
putado SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 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
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.092/03 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "Dispõe sobre a perda, em favor
do Fundo Nacional de Segurança Pública, dos ins
trumentos e produtos de crime ou de qualquer bem
ou valor que constitua proveito auferido pelo agente
com a prática de fato criminoso e das mercadorias
apreendidas em razão de infrações que causem da
nos ao Erário." RELATOR: Deputado PASTOR
PEDRO RIBEIRO



A - Trabalhos de Subcomissões:

1. CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHOS E
DEFINiÇÃO DE·SUB-RELATORES.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

15/0S/2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 343/99 - do Sr. Chico da Prin
cesa - que "institui a Semana de Prevenção do
Aborto e dá outras providências:' RELATOR: Depu
tado MILTON CAROlAS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Plenário 07 do Anexo 11

HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ACOMPANHAR A APLlCAÇAO
DAS VERBAS FEDERAIS NOS SISTEMAS
ESTADUAIS DE SAÚDE

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-08-03
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) mentos do Hospital das Clínicas de São Paulo -
AGNEL CONDE NETO Presidente da Associação

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE Cearense dos Renais e Transplantados - JOSÉ
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR CARLOS MOUTINHOGerente-Geral de Medicamen-
MEMBROS DESTA COMISSÃO tos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
PROJETO DE LEI N° 514/03 - do Sr. Custódio Mat- EMIL SABAGGA Professor de Nefrologia e Especia-

lista em Transplantes do Hospital das Clínicas da
tos - que "Dispõe sobre normas gerais de direito pe- Universidade de São Paulo
nitenciário e dá outras providências:' RELATOR: De
putado ANTONIO CARLOS MENDES THAME

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

DATA: 14 agostoLOCAL: Plenário 16 do Anexo 11

HORÁRIO: OSh

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTROS
INSUMOS

A - REQUERIMENTO:

1 - REQUERIMENTO N° 74/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "solicita seja convidado o .Presidente da
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/MS, ou seu repre
sentante legal, para prestar informações a essa
Subcomissão sobre os trabalhos desenvolvidos por
aquela instituição:'

B - AUDIÊNCIA PÚBLICA (Requerimento n° 67 da
Subcomissão):

TEMA: "Debates sobre questões relativas à atual si
tuação da indústria de fármacos no País".

Convidados:

DANTE ALÁRIO JR.Diretor da BIOLAB SANOS
FARMACÊUTICA LTOA

PAULO SÉRGIO CORRÊA VIANNADiretor Comer
ciai da LABOGEN;

Representante do Grupo E M S Sigma Pharma.

LOCAL:· Plenário 07 do Anexo 11

HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIAAUDlÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

(Requerimento n° 50, da Deputada Angela Guadag
nin)

Tema: "ESCLARECIMENTOS SOBRE OS
PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA APROVAÇÃO
DO MEDICAMENTO GENGRAF BEM COMO SUA
EFiCÁCIA TERAPÊUTICA".

Convidados: ANTONIO CARLOS ZANINICoorde
nadar do Sistema de Informações sobre Medica-

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.654/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "proíbe a venda de produtos fu
mígeros em bares, cantinas e estabelecimentos as
semelhados instalados em prédios de instituições
públicas federais, estaduais e municipais:'
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-0S-03



PROJETO DE LEI N° 1.492/03 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de veiculação de campanhas anti-drogas pelas
emissoras de rádio e televisão:'

PROJETO DE LEI W 1.543/03 - do Sr. Leonardo
Mattos - que "acrescenta parágrafo ao art. 60 da Lei
na 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabele
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
com relação aos processos de inclusão de educan
dos com necessidades especiais na rede regular de
ensino."

PROJETO DE LEI N° 1.493/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "acrescenta dispositivo ao art.
55 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para
permitir a contagem de tempo de contribuição relati
va a período de estudo em seminários."

PROJETO DE LEI N° 1.537/03 - do Sr. Feu Rosa 
que ""Dispõe sobre a regulamentação das Profis
sões de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal.""

PROJETO DE LEI N° 1.549/03 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "disciplina o exercício profissional de
Acupuntura e determina outras providências:'

DECURSO: 4a SESSÃO ÚLTIMA SESSÃO:
15-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.608/97 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera o art. 18 da Lei n° 9.311, de 24
de outubro de 1996, que institui a Contribuição Pro
visória sobre Movimentação ou Transmissão de Va
lores de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
- CPMF, e dá outras providências." (Apensados: PL
2148/1999, PL 3689/1997, PL 3724/1997, PL
4353/1998, PL 4460/1998 e PL 5782/2001)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 4.328/98 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "dispõe sobre o parcelamento de dívidas
oriundas de contribuições sociais devidas ao Institu
to Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da
Lei nÓ 8.212, de 24 julho de 1991." (Apensados: PL

PROJETO DE LEI W 7.495/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "determina que a internação de menores infra
tores seja efetuada nas proximidades do domicílio
de seus pais ou responsáveis"
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) PROJETO DE LEI N° 687/03 - do Sr. Feu Rosa -

PROJETO DE LEI N° 4.005/97 _ do Sr. Neiva Morei- que "altera o Seguro Obrigatório DPVAT de que trata
a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974." (Apen-

ra - que "acrescenta inciso ao art. 18 da Lei n° sados: PL 947/2003 e PL 1446/2003)
8.742, que dispõe sobre a organização da Assistên-
cia Social e dá outras providências." (Apensado: PL PROJETO DE LEI N° 1.487/03 - do Sr. Carlos Na-
2425/2000) der - que ""Dispõe sobre a inclusão, nas cédulas uti-

lizadas em circulação nacional, de elementos que
PROJETO DE LEI N° 4.077/01 - do Sr. Henrique possibilitem sua identificação por pessoas portado-
Fontana - que "altera os arts. 15 e 16 da Lei 9.656, ras de deficiência visuaL""
de 03 de junho de 1998, que trata dos Planos e Se
guros Privados de Saúde." (Apensados: PL
4844/2001 e PL 4570/2001)

PROJETO DE LEI N° 4.083/01 - do Sr. Pedro Bitten
court - que "altera o § 5° do art. 47 da Lei na 8.212
de 24 de julho de 1991, que fixa o prazo de validade
da Certidão Negativa de Débito - CND." (Apensa
dos: PL 4088/2001, PL 4656/2001 e PL 5367/2001)
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI N° 6.226/02 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera a Lei n° 10.098, de 19 de de
zembro de 2000, que "estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mo
bilidade reduzida, e dá outras providências", para
dispor sobre a oferta de informações para pessoas
portadoras de deficiência visuaL" RELATOR: Depu
tado WALTER FELDMAN

PROJETO DE LEI W 6.227/02 - do Sr. Augusto
Nardes - que "dispõe sobre a regulamentação da
atividade do trabalhador diarista e cria o Compro
vante de Pagamento de Diarista - COMPADI."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI N° 6.831/02 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a redação dos arts. 18 e 55 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir que o
aposentado que continue a exercer atividade abran
gida pela Previdência Social possa transformar a
aposentadoria proporcional em aposentadoria inte
graI."

PROJETO DE LEI N° 7.388/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "concede descontos na aquisição de
medicamentos nas farmácias e drogarias, para con
sumidores com mais de 60 (sessenta) anos e dá ou
tras providências:'



Projetos de Lei(Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.154/95 - do Sr. Edinho Ara
újo - que "dispõe sobre a comprovação do exercício
de atividade rural pelos trabalhadores que especifica
para fins de concessão de benefícios previdenciári
os." (Apelisados: PL 1148/1999, PL 2938/1997, PL
3788/2000, . PL. 3790/1997 (Apensado: PL
82911999), PL 4034/1997 (Apensados: PL 417/1999,
PL 921/1999 e PL 4106/1998), PL 5869/2001, PL
3447/20qO e PL 6548/2002 (Apensados: PL
69671?002, PL 1424/2003 e PL 1401/2003»
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI W 3.331/00 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as
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280/1999, PL 1055/1999, PL 3457/2000, PL empresas distribuidoras de medicamentos, com
4894/1999 e PL 1824/1999) RELATOR: Deputado sede ou atuação no país, colocarem à disposição de
DR. ROSINHA todas as drogarias e farmácias, os medicamentos

genéricos aprovados pelo Governo Federal e dá ou-
PROJETO DE LEI N° 750/99 - do Sr. Pedro Eugênio tras providências:'(Apensado: PL 4028/2001 (Apen-
- que "altera a Lei n° 9.717, de 27 de novembro de sado: PL 5425/2001» RELATORA: Deputada
1998, que dispõe sobre "regras gerais para a organi- JANDIRA FEGHALI
zação e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, PROJETO DE LEI N° 4.367/01 - do Sr. Ronaldo
dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, dos Vasconcellos - que "acrescenta parágrafo ao art. 17
militares dos Estados edo Distrito Federal, e dá ou- da Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, obrigando
tras providências"." (Apensados: PL 1646/1999 e PL às unidades de saúde, laboratórios e serviços asse-
2374/2000) RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO melhados contratados ou credenciados de planos

privados de assistência à saúde a prestarem atendi-
PROJETO DE LEI N° 5.845/01 - do Sr. Orlando mento de urgência ou emergência, sem qualquer
Fantazzini -que "altera dispositivos da Lei n° 4324, restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadim-
de 1<1- de abril de 1964, que "institui o Conselho Fe- plência da operadora de planos de saúde."
deral e os Conselhos Regionais de Odontologia, e RELATORA: Deputada MARIA HELENA
dá outras providências"." RELATOR: Deputado
ROBERTO GOUVEIA PROJETO DE LEI·N° 6.915/02 - do Senado Federal

- (PLS 212/1999) - que "regulamenta a comerciali-
PROJETO DE LEI N° 7.154/02 - do Sr. Inaldo Leitão zação de alimentos para lactentes e crianças de pri-
- que "acrescenta Parágrafo Único ao art. 54, da Lei meira infância .El também a de produtos de puericul-
N°8.213,de24 de julho de 1991." RELATOR: Depu- tura correlatos." RELATORA: Deputada LAURA
tado CARLOS MaTA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 7.509/02 - do Poder Executivo PROJETO DE LEI N° 187/03 - do Sr. Maurício Ra-
- (MSC 1150/2002) - que "dispõe sobre a criação belo - que "estende o direito à licença-gestante a
de .PIEmo de Cargos e Salários Específico da Área quem detiver a guarda de criança, no caso de morte
Médico-Pericial do Instituto Nacional do Seguro So- dagenitora." RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
eial - INSS, e dá outras providências." RELATOR: PROJETO DE LEI N0 290/03 _ da Sra. Maria do Ro-
Deputado JAMIL MURAD

sário - que "dispõe sobre a presença de acompa-
PROJETO DE LEI N° 423/03 - do Sr. Paes Landim - nhante no processo de parto nos hospitais, clínicas,
que '1ixalimite e alíquota para contribuição previ- maternidades darêde pública e estabelecimentos
denci~riaepagamento de benefícios." RELATOR: conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS - e
Deputado GUILHERME MENEZES dá outras providências." (Apensados: PL 311/2003 e
DECURSO: Sa SESSÃO PL 638/2003) RELATOR: Deputado ANTONIO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03 JOAQUIM

PROJETO DE LEI N° 1.038/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao
Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto·Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943, para dispor sobre falta justificada de pais
de cria.nças portadoras de deficiência física para
acompanhamento de terapias e tratamentos médi
cos:' RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.091/03 - do Sr. DurvalOrla
to - que "dispõe sobre a exigência para que hospita
is municipais, estaduais e federais implantem um
programa de orientação à. gestante sobre os efeitos
e métodos utilizados no aborto, quando este forau
torizado legalmente." RELATOR: Deputado JOSÉ
UNHARES
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PROJETO DE LEI N° 1.113/03 - do Sr. Max Rosen
rnann - que "dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Enfermagem e dá outras providênci
as." RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

PROJETO DE LEI W 1.120/03- do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a residência odontológica obri
gatória para o exercício profissional." RELATOR: De
putado BENJAMIN MARANHÃO

PROJETO DE LEI N° 1.182/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera o caput do art. 41 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991." RELATOR: Deputado
ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI N° 1.183/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o caput e insere parágrafo 2°,
ao art. 134, da Lei Federal n° 8. 069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente,
disciplinando a remuneração dos membros do Con
se�ho Tutelar." RELATORA: Deputada MARIA LUCIA

PROJETO DE LEI N° 1.185/03 - do Sr. José Ivo
Sartori - que "dispõe sobre o cancelamento de débi
tos previdenciários (cota patronal) das Associações
de Pais e Amigos de Excepcionais - APAEs:'
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1.201/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "altera o art. 149 do Estatuto
ela Criança e do Adolescente, a fim de estabelecer
que cabe à autoridade judiciária disciplinar a partici
pação de crianças e de adolescentes em eventos
artísticos públicos." RELATOR: Deputado PASTOR
FRANCISCO OLíMPIO

PROJETO DE LEI N° 1.244/03 - do Sr. João Alfredo
- que "altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lescente, e dá outras providências." RELATOR: De
putado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI N° 1.265/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "considera como de efetivo exercício
o afastamento para acompanhamento de filho doen
te." RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 1.267/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "cria a cesta básica de eletrodomésticos po
pulares." RELATOR: Deputado EDUARDO
BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1.274/03 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "cria a Profissão de Agente Comuni
tário de Saúde Bucal e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

PROJETO DE LEI N° 1.314/03 - do Sr. Josué Beng
tson - que "altera a Lei n° 7.986, de 28 de dezembro
de 1989, para acrescentar artigo assegurando aos
seringueiros aposentados e aos pensionistas e seus
dependentes, o direito ao recebimento da gratifica
ção natalina." RELATORA: Deputada MARIA
HELENA

PROJETO DE LEI N° 1.316/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre Atestado de Saúde."
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ

PROJETO DE LEI N° 1.317/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "define o ato de enfermagem e dá ou
tras providências." RELATORA: Deputada THELMA
DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.329/03 - do Sr. André Luiz 
que "assegura preferência à mulher , em igualdade
de condições, para nomeação em concursos públi
cos a que se submeterem." RELATORA: Deputada
SELMA SCHONS

PROJETO DE LEI N° 1.352/03 - do Poder Executivo
- que "altera o valor da pensão especial concedida
a Cleonice dos Santos Azevedo pela Lei n° 7559, de
19 de dezembro de 1986." RELATORA: Deputada
THELMA DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.376/03 - do Sr. Affonso Ca
margo - que "dispõe sobre a política de controle da
natalidade de cães e gatos e dá outras providênci
as." RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

PROJETO DE LEI N° 1.380/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre a dispensa da presença de
advogados nos feitos judiciais relativos à adoção de
menores e adolescentes." RELATORA: Deputada
LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.408/03 - da Sra. Lúcia Bra
ga - que "estabelece para idosos a partir de sessen
ta e cinco anos vantagem na compra de passagem
em transporte rodoviário intermunicipal e interesta
dual." RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI W 1.412/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ''''Dispõe sobre a concessão de incentivo
fiscal para as pessoas jurídicas que firmarem con
tratos ele trabalho com pessoas portadoras de defi
ciência e com pessoas idosas com mais de 60 (ses
senta) anos."" RELATOR: Deputado SILAS
BRASILEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.436/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "dispõe sobre o acesso às Unidades de
Terapia Intensiva - UTI's em hospitais e clínicas pú
blicas e privadas em todo o País:' RELATOR: Depu
tado MANATO



PROJETO DE LEI N° 591/03 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dispõe sobre a regulamenta
ção do exercício da profissão de Ecólogo."
RELATORA: Deputada ANN PONTES

PROJETO DE LEI N° 750/03 - do Sr. José Divino 
que "dispõe sobre a Certidão Nacional de Adimplên
cia, a ser expedida pelas empresas que prestam
serviços públicos a cidadãos residentes em todo o
Território Nacional." RELATOR: Deputado MILTON
CARDIAS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

PROJETO DE LEI N° 405/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica o inciso 1\ do art. 20 da Lei na 8.036,
de 11 de maio de 1990." RELATORA: Deputada
LAURA CARNEIRO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 436/03 - do Sr. Paes Landim 
que "altera a redação do art. 74 da Consolidação
das Leis do Trabalho:' RELATORA: Deputada
MARIA HELENA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário OS do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIAAUDIÊNCIA PÚBLICA COM
A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

A - Audiência Pública:

DISCUSSÃO SOBRE OS PROBLEMAS
RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO METRÔ DE
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PROJETO DE LEI N° 1.444/03 - do Sr. Abelardo Lu- Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)
pion - que ':altera I~i na 6.316, de 17 de deze.~~ro AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
de 1975, a fim de dispor sobre o exame de suflclen- -
cia para o exercício das profissões de Fisioterapeuta RECEBERAO EMENDAS AE'RESENTADAS POR
e. Terapeuta Ocupacional." RELATOR: Deputado MEMBROS DESTA COMISSAO
GERALDO RESENDE PROJETO DE LEI N° 6.914/02 - do Senado Federal

° - (PLS 68/2000) - que "dispõe sobre a concessão
PROJET~ DE ~E! N 1.486/0: - d? Sr...Orlando de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista
D~sconsl - que da nova redaçao a dispositivos d~s vegetal e ao beneficiador de produtos das florestas
Leis na 8.212/91 e 8.213/ 91, ambas de 24 de JU- durante o período em que estiver impedido de exer-
lho de 1991, para reduzir a contribuição previdenciá- cer sua atividade e dá outras providências:' (Apen-
ria do (a) empregador (a) doméstico (a) e do (a) em- sado: PL 677/2003) RELATORA: Deputada
pregado (a) doméstico (a)." RELATOR: Deputado VANESSA GRAZZIOTIN
CUSTÓDIO MAnOS

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1a.)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.269/01 - do Senado Federal
- (PLS 144/1999) - que "dispõe sobre a veiculação
de programação educativa para crianças, por meio
dos canais de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão), e estabelece sanções pelo seu descumpri
mento." (Apensados: PL 2134/1996 (Apensados: PL
1568/1999 (Apensado: PL 7249/2002), PL
2029/1999, PL 2089/1999, PL 2415/1996, PL
2507/2000, PL 3046/1997, PL 3235/2000, PL
342211997, PL 3573/2000, PL 3624/2000, PL
405211998 (Apensado: PL 6333/2002), PL
4360/1998 e PL 2747/2000), PL 6276/2002 e PL
593/2003) RELATOR: Deputado GUILHERME
MENEZES

PROJETO DE LEI N° 6.551/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a concessão de financi
amento de equipamentos corretivos a portadores de
deficiência." (Apensado: PL 918/2003) RELATOR:
Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 528/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Acrescenta o parágrafo único ao Art. 169 do
Decreto-lei n.o 5.452, de 10 de maio de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho."" RELATOR:
Deputado VIC PIRES FRANCO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-08-03
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SALVADOR, OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A
CORREÇÃO DAS TARIFAS E SUAS
CONSEQÜENCIAS AOS
CONSUMIDORESEXPOSITORESMinistro oLíVIO
DUTRA, Ministério das CidadesANTÔNIO JOSÉ
IMBASSAHY DA SILVA, Prefeito Municipal de Salva
dor-BAVINOD THOMAS, Diretor do Banco Mundial
-BIRD no BrasilJOÃO LUIZ DA SILVA DIAS, Presi
dente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos do
Estado da Bahia - CBTUARMANDO AVENA FILHO,
Secretário Estadual de Planejamento do Estado da
BahialVAN CARLOS ALVES BARBOSA, Secretário
Municipal de Transporte de SalvadorWAGNER
FAJARDO PEREIRA, Presidente da Federação Na
cional dos Metroviários e Diretor do Sindicato dos
Metroviários de São Paulo

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 15/08/2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

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

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 869/03 - do Sr. Ivan Ranzolin
- que ''''Altera os artigos 227 e 234 da Lei n° 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre Códi
go Brasileiro de Aeronáutica."" RELATORA: Deputa
da IRINY LOPES
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.050/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera velocidade para motocicletas onde não
exista sinalização e dá outras providência." (Apensa
dos: PL 2057/1999, PL 2305/2000 e PL 2332/2000)
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
DECURSO:4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 15-08-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.264/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho de
1994, que concede passe livre às pessoas portado
ras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual, para estender o benefício às crianças
portadoras de câncer." (Apensados: PL 5196/2001,
PL 5208/2001 (Apensado: PL 6184/2002 (Apensa
do: PL 7031/2002», PL 5275/2001, PL 5558/2001,
PL 7299/2002 e PL 7464/2002) RELATOR: Deputa
do LEODEGAR TISCOSKI

PROJETO DE LEI N° 5.056/01 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "proíbe a utilização de fumo no interi
or de veículo automotor, quando em movimento, em
todo o território nacional." (Apensado: PL
5057/2001 ) RELATOR: Deputado CHICO DA
PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 5.408/01 - do Sr. Aníbal Go
mes - que "acrescenta dispositivo ao art. 39 do Có
digo Brasileiro de Aeronáutica." RELATOR: Deputa
do PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 7.406/02 - do Sr. Dr. Hélio 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da marcação
da numeração das bicicletas em seu monobloco e
dá outras providências." RELATOR: Deputado
ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 279/03 - do Sr. Léo Alcântara
- que "altera o art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, quanto à destinação da receita ar
recadada com a cobrança de multas no trânsito."
(Apensados: PL 744/2003 e PL 1365/2003)
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.060/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre os preços de passagens e
dá outras providências." RELATOR: Deputado
CHICO DA PRINCESA

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



- Delíberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO N° 25/03 Do Sr. Carlos Abicalil 
que requer a realização de Audiência Pública com a
Sra, Marina Valadão,. Consultora dos Ministérios da
Educação e da Saúde, especialista em juventude,
saúde, sexualidade e dependência qUímica para ser
ouvida na Comissão.

- Audiência pública - Convidados:Professor Gilmar
Soares Ferreira, Representando a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação 
CNTE;Rafael Barbosa de Moraes, Vice-Presidente
da União Nacional dos Estudantes - UNE;Paulo Cé
sar Rodrigues CarraM, Professor da Universidade
Federal Fluminense-UFF.

REQUERIMENTO N° 26/03 Do Sr. Carlos Abicalil 
que requer a realização de Audiência Pública com a
Sra. Gabriela Calazans, Coordenadora de um Pro
grama sobre Saúde na Adolescência da Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo, especialista em
juventude, saude, sexualidade e dependência quími
ca para ser ouvida na Comissão.

REQUERIMENTO N° 27/03 Do Sr. Reginaldo Lopes
- que "solicita seja realizada audiência pública em
comernoração ao dia Mundial da Juventude em par
ceria com o Fundo de População das Nações Uni
das, .e que sejam convidados o CONSED, MEC,
UNDIME, Secretaria Extraordinária dos Direitos Hu
manos e o SESI."

REQUERIMENTO N° 28/03 Do Sr. Reginaldo Lopes
- que "solicita sejam realizados .encontros temáticos
nas seguintes capitais: Belo Horizonte, João Pes
soa, São Paulo, Florianópolis, Goiânia, Belém, Sal
vador, Rio Branco, Porto Alegre e São Luís. :'

REQUERIMENTO N° 29/03 Do Sr. Vignatti - que re
quer, nos termos regimentais, a realização de uma
audiência Pública para ouvir os Senhores D. Eugê-

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38547

PROJETO DE LEI N° 1.063/03 - do Sr. Elímar Máxi- PROJETO DE LEI N° 1.396/03 - do Sr. Leonardo
mo Oamasceno - que "altera os arts. 162 e 244, no Monteiro - que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do
capítulo XV "Das Infraçõesll

, da Lei n° 9.503, de 23 Código Brasileiro de Aeronáutica, relacionado à ins-
de setembro de 1997, que "institui o Código de Trân- peção de segurança nos aeroportos." (Apensado: PL
sito Brasileiro." RELATOR: Deputado FRANCISCO 150212003) RELATORA: Deputada TELMA DE
APrlO SOUZA
PROJETO DE LEI N° 1.068/03 - do Sr. Beto Albu- -'
querque -(PL 720/2003) - que "dispõe s.obre a cria- 11 - COMISSOES TEMPORARIAS

ção do Sistema Permane~te de Planetamento de COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Transporte - S!STRAN e da nova redaçao aos arts. ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS DE
6° e 8° da Lei n° 10.636, de 30 de dezembro de ,. ,
2002." RELATOR: Deputado NEUTON LIMA POLlTICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE.

PROJETO DE LEI N° 1.148/03 - do Sr. Lincoln Por- LOCAL: Plenário 11 do Anexo \I
te.la - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do CÓ- HORÁRIO: 09h30min
digo de Trânsito Brasileiro, fixando novo equipamen-
to obrigatório para os veículos." RELATOR: Deputa- REUNIÃO ORDINÁRIA
do PEDRO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 1.162/03 -.doSr. Rogério Sil
va -que "acrescenta dispositivo ao art. 158 do Códi
go de. Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória a
aprendizagem noturna." RELATOR: Deputado
CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI W 1.215/03 - do Sr. Carlos Sou
za- que .. "regulamenta a Guarda Portuária."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.219/03 - do Sr. Átila Lins 
que "revoga a Lei n° 9.614, de 5 de março de 1998."
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA

PROJETO DELEI N° 1.286/03 - do Sr. Alberto Fra
ga-- que "acrescenta o Artigo 290-A à Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, prevendo a prescrição
trienal das multas de trânsito, e dá outras providên
cias." RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.288/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dánova redação ao art., 23 da Lei nO 9.503
/ 97 __ Código de Trânsito Brasileiro:' RELATOR: De
putado MARCELO GUIMARÃES FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.342/03 - do Sr. Adelor Vieira
- que "altera a redação dos arts. 123, 134 e 233 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "insti
tui.o Código de Trânsito BrasHeiro". 1I RELATOR: De
putado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.348/03 - do Sr. João Paulo
Gomes da Silva - que "dispõe sobre sinalização no
tranSp0rt6 de cargas e passageiros." RELATORA:
Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.387/03 - do Sr. Neucimar
Fraga - que "altera o inciso IV do artigo 252 da Lei
n° 9.503/ 97 e dá outras providências." RELATOR:
Deputado CHICO DA PRINCESA
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nio Ravinet Munõz, Presidente da OIJ e Diretor-Ge
rai do Instituto Nacional da Juventude do Chile; D.
Cristián Castafío Contreras, Vice-Presidente da OIJ
e Diretor-Geral do Instituto Mexicano da Juventude,
e Yuri Chillán Reyes, Secretário-Geral da OIJ, na
Semana Nacional de Políticas Públicas para a Ju
ventude.

REQUERIMENTO N° 30/03 Do Sr. Reginaldo Lopes
-- que "solicita que sejam convidados o Dr. Gilson
Maestrini Muza, Dr. Fátima Sudbrack, Dr. Sandra
Baccara, Dr. Vera Lopes dos Santos e a Dr. Mírian
Abramovky, para participarem da audiência pública
que tratará sobre saúde, sexualidade e dependência
química entre os jovens:'

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO W 40-A, DE 2003,
QUE "MODIFICA OS ARTS. 37, 40, 42, 48, 96, 142
E 149 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, O ART. 8°

DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REFORMA DA PREVIDÊNCIA).

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11

UORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Apreciação da Redação do Vencido em Primeiro
Turno à Proposta de Emenda à Constituição
40-B/03.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002,
QUE "CRIA OS TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS DA 68

, 78
, 88 E 98 REGiÕES".

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 88 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-08-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202,
§3°)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
544/02 - do Senado Federal- (PEC 29/2001) - que
"cria os Tribunais Regionais Federais da 68

, 78
, 88 e

9a Regiões." RELATOR: Deputado EDUARDO
SCIARRA

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 OE 1998, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".

LOCAL: Plenário 05 do Anexo 11 HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Apresentação , Discussão e Votação do Parecer do
Relator. RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS

RELACIONADOS À PIRATARIA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E SONEGAÇÃO FISCAl.

LOCAL: ANEXO 11 PLENÁRIO 04

HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Depoentes: ALEXANDRE PAULO MARTINS
PEREIRA, E RICARDO JORGE MARTINS
PEREIRA, proprietários e distribuidora OURO
VERDE, SUPREMA e OISNORTE.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 94/03 Do Sr. Reginaldo Ger
mano - que "solicita realização de Audiência Pública
conjunta da CPI da Pirataria com a CPI dos Com
bustíveis, no Estado da Bahia, para apurar irregulari
dades do setor de combustíveis."

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 n° 16

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Audiência· Pública para ouvir os seguintes convidados:

ROSANA CHIAVASSA, Conselheira da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB;

DUCIRAI\I VAN MARCEN - Procurador do Ministé
rio Público Federal.

B - Requerimentos:



~---

REQUERIMENTO N° 95/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunha,
da Ora. Zélia Silva de lima Delegada de Polícia, do
Estado do Paraná"

REQUERIMENTO N° 96/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunhas,
do Srs. Hermínio Amaral Schoreader, Cleonice Ste
fani Salvador, Valério Passoldi, fiscais da Secretaria
de Fazenda do Estado do Paraná."

REQUERIMENTO N° 97/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como indiciado, do
representante da Caomé, Distribuidora de Combus
tíveis Uda:'

REQUERIMENTO N° 93/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunhá,
do Dr. Agenor Salgado, Chefe da Delegacia de Este
lionato e Desvio de Cargas, do Estado do Paraná"

REQUERIMENTO N° 94/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunha,
do Dr. Adriano Marcos Furtado, Chefe da 1a Delega
cia de Polícia Rodoviária Federal, do Estado do Pa
raná"

REQUERIMENTO.N° 72/0300 Sr. André Luiz - que
"requer seja convidado para participar de Audiência
Pública o Diretor Jurídico da ESSO Petróleo:'

REQUERIMENTO N° 78/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "req. de retirada do requerimento de n° 18 de
criaçao da sub-relatoria do álccol"

REQUERIMENTO N° 90/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a. realização de audiência pública,
em Curitiba-PR, para ouvir depoimentos de autori
dades e empresários do setor de combustíveis da
região."

A- Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 18/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "criação de Sub-Relatoria do Álcool"

REQUERIMENTO N° 19/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "req. Criação de Sub-Relataria para as Auto
riz. e Conc. da ANP"

REQUERIMENTO N° 20/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "requerimento de Criação de Sub-Relatoria da
Industria de liminares"

REQUERIMENTO N° 66/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "solicita ao sr. Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Dr. Januá
rio Montone,a relação de Diretores Médicos e/ou
médicos, bem como dos Diretores Odontológicos
e/ou cirurgiões-dentistas, com registro na ANS, res
ponsábeis por todas as operadoras de planos de sa
úde e odontólogicos, respectivamente:'

REQUERIMENTO N° 67/03 Do Sr. Jamil Murad 
que "requer seja ouvido, na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, o Presidente do Sindicato
dos Médicos de São Paulo, a respeito de irregulari
dades atribuídas aos planos de saúde."

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

OPERAÇÕES NO SETOR DE COMBUSTíVEIS,
RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS

TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA
INDÚSTRIA DE LIMINARES.

LOCAL: Plenário 4 do Anexo 11

HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

REQUERIMENTO W 65/03 Do Sr. Jamil Murad 
que "requer seja ouvido representante da Associa
ção Paulista de Medicina sobre a liquidação da Uni
med São Paulo."
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REQUERIMENTO N° 64/03 Do Sr. Elimar Máximo REQUERIMENTO N° 21/03 Da Sra. Rose de Freitas
Damasceno - que "requer aos Planos de Saúde - - que "requerimento de Criação deSub-Relatoria da
UNIMED, SUL AMÉRICA AETNA, BLUE L1FE, Adulteração dos Comnbustíveis"

AMIL, AIG UNIBANCO, GOLDEN CROSS, MEDIAL, REQUERIMENTO N° 64/03 Do Sr. João Caldas -
BRADESCO SEGURO, GEAP, INTERCLíNICAS, que "requerimento de convite, para participação em
CASSI e MEDIC S/A, que apresentem a esta Co- Audiência Pública, ao Excelentíssimo Senhor Paulo
missão os índices de reajustes, por elas efetuados Fernando dos Santos, Deputado Estadual do PT de
nos últimos 10 (dez) anos, bem como os repasses Alagoas, membro da Comissão Parlamentar de
feitos aos prestadores de serviço, nesse mesmo pe- Inquérito dos Combustíveis instalada naquela
ríodo." Assembléia Legislativa, para prestar esclarecimen

tos sobre a evolução daquela CPI e o que já foi apu
rado no âmbito do Estado de Alagoas, apresentando
dados e fatos que possam contribuir significativa
mente com a missão desta CP!:'
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REQUERIMENTO N° 98/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como indiciado, do
Sr. Nilson Peter Júnior, representante da Polipetro,
Distribuidora de Combustíveis Uda, do município de
Itajaí-SC."

REQUERIMENTO N° 99/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunha,
Sr. Roberto Fregonese, do Presidente do Sindicom
bustíveis, do Estado do Paraná."

REQUERIMENTO N° 101/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer a convocação do Senhor Cláudio For
nazza, Gerente Comercial da PETROBRAS, na Re
gião de Paulínia/SP:'

REQUERIMENTO N° 104/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer à Agência Nacional de Petróleo 
ANP explicação sobre o ressarcimento de fretes,
além da relação de todas as empresas beneficiadas
nos últimos cinco anos."

REQUERIMENTO N° 105/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer o convite do Relator da antiga CPI
que tratou sobre o roubo de cargas."

REQUERIMENTO N° 136/03 Do Sr. Paulo Rubem
Santiago - que "requer aprovação de agenda"

REQUERIMENTO N° 142/03 Do Sr. Dilceu Sperafico
- que "solicita que seja convocado na qualidade de
testemunha o Sr. Ruy Ricci, Secretário-Executivo do
Sindicato Nacional das Distribuidoras de Solvente 
SINDSOL."

REQUERIMENTO N° 145/03 Do Sr. João Caldas 
que "requerimento para ação conjunta de investiga
ção pelas ANP e Polícia Federal, e quebra de sigilo
telefônico, bancário e fiscal de pessoa física e de
pessoa jurídica, sendo o mesmo apontado como o
responsável por articular e coordenar fraudes e
ações lesivas ao interesse público praticadas em
Posto Revendedor de Combustíveis, de propriedade
da empresa citada. (dados de identificação serão
fornecidos à parte, em sessão secreta, para não
prejudicar investigações solicitadas)"

REQUERIMENTO N° 146/03 Do Sr. André Luiz 
que "requer a Presidência da AGIP Distribuidora
S.A, o volume de vendas de combustíveis feitas aos
consumidores finais através da filial de Paulínea,
Estado de São Paulo"

REQUERIMENTO N° 147/03 Do Sr. André Luiz 
que "requer a Presidência da PETROBRÁS Petróleo
S.A, o volume de vendas de combustíveis realizado
à Distribuidora AGIP - em sua filial de Paulínea,
Estado de São Paulo, indicando o volume e o fatura
mento mensais nos últimos 24 meses ."

REQUERIMENTO N° 149/03 Da Sra. Rose de Frei
tas e outros - que "requerimento para convidar o
preso da cpi do narcotráfico, senador magno malta,
para vir prestar colaboração com esta cpi."

REQUERIMENTO N° 150/03 Do Sr. Luiz Bassuma 
que "solicita que seja convidado o Sr. Marcelo Car
neiro, Jornalista da Revista Veja."

REQUERIMENTO N° 151/03 Do Sr. Dr. Evilásio 
que "requer seja convidado para Reunião de Au
diência Pública o Senhor Presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil, OrO. Paulo Sérgio 00
mingues."

REQUERIMENTO N° 152103 Do Sr. Rogério Silva
que "requer seja solicitado informações da Agência
Nacional de Petróleo."

REQUERIMENTO N° 167/03 Do Sr. Rogério Silva
que "requer a quebra de sigilos fiscal, bancário e te
lefónico."

B - AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

- Ricardo José de Souza Pinheiro, Secretário da Re
ceita Federal-Adjunto;

- Ronaldo Lázaro Medina, Coordenador-Geral de
Administração Aduaneira da Receita Federal; e

- Paulo Ricardo de Souza Cardoso, Coordena
dor-Gerai de Fiscalização da Receita Federal.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo 11

Horário: 10h

PAUTA

A - Relatórios

PROJETO DE LEI N° 13/2003-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Comunicações, crédito suplementar no valor de
R$ 6.181.787,00 (seis milhões, cento e oitenta e um
mil, setecentos e oitenta e sete reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigen
te".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.
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PROJETO DE LEI N° 17/2003-CN, que "abre aos auditoria nas obras de conservação preventiva, roti-
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da neira e emergencial de rodovias em Mato Grosso,
União, em favor do Ministério das Cidades, crédito (TC n° 005.958/2002-9) e auditoria nas obras de
especial no valor de R$ 24.770.920,00 (vinte e qua- restauração de rodovias federais em Mato Grosso
tro milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e TC n° 006.835/2002-3)".
vinte reais), para os fins que especifica". RELATOR: Deputado WELLlNGTON ROBERTO.

RELATOR: Deputado Dr. ROSINHA.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI N° 18/2003-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Trabalho. e Emprego, crédito especial no valor de
139.900.000,00, para os fins que específica".

RELATOR: Deputado JORGE BITIAR.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI N° 19/2003-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, crédito· suplementar no valor global de R$
54.028.297,00 (cinqüenta e quatro milhões, vinte e
oito mil, duzentos e noventa e sete reais), em favor
da. Presidência da República e do.Ministério das Re
lações Exteriores, para reforço de dotações consig
nadas na Lei Orçamentária vigente".

RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.

VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
senta.do.

PROJETO DE LEI N° 21/2003-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios. da Educação, do
Dése~volvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos
Transportes e da Defesa, crédito especial no valor
global de R$30.057.172,00 (trinta milhões, cinqüen
ta e sete mil, cento e setenta e dois reais), para os
fins que especifica".

RELATOR: Deputado PAUDERNEYAVELlNo.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI N° 28/2003-CN, que "abre ao
Orçamento de Investimento, para 2003,em favor da.
Caixa Econômica Federal - CEF, crédito suplemen
tar no válor total de R$ 55.600.000,00, para os fins
que específica".

RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISO N° 005/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia dos Acórdãos nOs 268 e 269
de 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que os fundamentam, referente à

VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 003/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 168, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, referente a re
presentação formulada pela Secex/AM, 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 N° 007.330/1999-5)".

RELATOR: DeputadoANIVALDO VALE.

VOTO: Pela manutenção da Vedação.

AVISO N° 007, DE 2003-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão n° 313, de
2003-TCU (plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamemam, referente ao
Relatório de levantamento de auditoria realizado, no
período de 09.05 a 27.06.2002, nas obras de cons
trução de trechos rodoviários no Corredor Oes
te-Norte - BR - 163/PA - Divisa MT/PA - Santarém
(TC n° 006.360/2002-9)".

RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 009, DE 2003-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão n° 550, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado nas obras de
construção do Perímetro de Irrigação Platôs de Gu
adalupe no Estado do Piauí (TC n°
004.076/2002-3)".

RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA.

VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.
AVISO N° 011/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 587, de
2003-TCU(Plenário), bem como dos respectivos Re
latório e Voto que o fundamentam referente ao Le-
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vantamento de Auditoria realizado nas obras de
Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no
Estado do Rio Grande do Sul - Divisa SC/RS 
Osório (TC n° 004.031/2003-0)".
RELATOR: Senador DUCIOMAR COSTA.
VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 026, DE 2003-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão n° 636 de
2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam referente ao
Levantamento de Auditoria realizada nas obras rela
tivas ao programa de trabalho de Adequação de Tre
chos Rodoviários na BR-1 01, no Estado de Santa
Catarina, Palhoça/SC- Divisa SC/RS (duplicação
com restauração) (TC n° 006.516/2003-0)".
RELATOR: Senador SÉRGIO GUERRA.
VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 92-127/2002-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". (Adequação de Trechos
Rodoviários na BR-101, no Estado de Santa Catari
na, Palhoça/SC-Divisa SC/RS).
RELATOR: Senador SÉRGIO GUERRA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 028, DE 2003-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão n° 684, de
2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam referente ao le
vantamento de auditoria realizado nas obras relati
vas à construção de hospital em Itapipoca, Estado
do Ceará (TC n° 007.210/2003-4)".

RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 029, DE 2003-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão n° 675, de
2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam referente ao le
vantamento de auditoria realizado nas obras de ade
quação de trechos rodoviários nas BR 101 e 376,
entre Palhoça/SC e a divisa com o Estado do Para
ná (TC n° 005.540/2003-0)".
RELATOR: Senador SÉRGIO GUERRA.
VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 035, DE 2003-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nO 751, de
2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam referente ao
Relatório de Inspeção realizada nas obras de cons
trução e recuperação de infra-estrutura hídrica da
Adutora do Oeste no estado de Pernambuco (TC n°
008.072/2003-0)".
RELATOR: Senador MOZARILDO CALVACANTI.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 081/2002-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia da Decisão n° 822, de 2002,
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e voto que a fundamentam, referente ao levanta
mento de auditoria realizado nas obras de constru
ção das eclusas do Rio Tocantins, em conseqüência
da Barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no
Estado do Pará (TC n° 004.068/2002-1)".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS.
VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO W 092-01212002-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." e o Aviso n° 103, de
2002-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional
cópia da Decisão n° 1147, de 2002, TeU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente a Auditoria realizada na
construção da adutora do Italuís no Estado do Mara
nhão - Sistema produtor do Itapecuru (TC nO
004.920/2001-9) ".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 092-017/2002-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."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA.
VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO NC 92-117/2002-CN que "encaminha ao Con
gresso Nacional relação das obras nas quais foram
registrados indícios de irregularidades graves no de
correr das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no
exercício de 2002".
RELATOR Senador JONAS PINHEIRO.
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VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo
RELATÓRIO para Adequação do Regulamento
Interno à Resolução nO 01/2001-CN.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto de Adequa

ção apresentado.

MENSAGEM 59/2002-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional, nos termos dos artigos X~IV e 49,
inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 56 da
Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,
as contas do Governo Federal e do Ministério Públi
co da União relativas ao exercício financeiro de
2001", Ofício n° 01/2002-CN, que "Encaminha ao
Congresso Nacional em atendimento ao que deter
mina a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), as Presta
ções de Contas, relativas ao exercício de 2001, do
Supremo Tribunal Federal,Superior ~ribunal de J~s

tiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tnbunal Supenor
Eleitoral e Superior Tribunal Militar"; e; e Ofício
04/2002 - CN, que encaminha "Relatórios das Con
tas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
referentes ao exercício financeiro de 2001, .para
apreciação pelo Tribunal •. de Contas da União, nos
termos do artigo 56 da Lei Complementar n° 101, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
RELATOR: Senador HOMERO JUCÁ.

VOTO: Aprovação das Contas do Presidente da Re
pública, dos Presidentes dos órgãos dos Poderes
Legislativo - Senado Federal e Câmara dos Deputa
dos - e Judiciário - Supremo Tribunal Federal, Su
perior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça
do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Tribu
nal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - e do
Chefe do Ministério Público, relativas ao exercício de
2001, na forma dos Projetos de Decreto Legislativo
em anexo.

B- Requerimentos

REQUERIMENTO N° 10/2003 - do Sr. Paulo Rubem
Santiago que "solicita que sejam convidados os Se
nhores Jorge Amaral - Auditor da SEFAZ-PE, Mar
cos Mazoni - Corregedor do Contencioso Adminis
trativo Tributário", para debate sobre a situação da
defesa do contribuinte e da defesa da tributação.

REQUERIMENTO N° 1212003 - do Sr. Sérgio Miran
da que "requer a criação de subcomissão temporá
ria com a. finalidade de examinar o Pacto Federati
vo".

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (15 DIAS)

Decurso: 4° Dia
Último Dia: 25/08/2003

PROJETO DE LEI N° 2212003-CN, que "altera a re
dação do item 4 do Quadro VI da Lei n° 10640, de
14 de janeiro de 2003, que estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício de 2003".

RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 5° Dia
Último Dia: 17/08/2003

PROJETO DE LEI N° 29/2003-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito
suplementar no valor de R$ 269.086.568,00 (duzen
tos e sessenta e nove milhões, oitenta e seis mil,
quinhentos e sessenta e oito reais), para reforço de
dotações consignadas na Lei Orçamentária vigen
te".

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (15 DIAS)

Decurso: 4° Dia
Último Dia: 25/08/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente
aos Ofício n° 02l2001-CN; Ofício n° 04/2001-CN;
Ofício nO OS/2001-CN; e Mensagem n° 198/2001-CN
que tratam das Contas dos Poderes Legislativo e
Judiciário e Ministério Público da União, relativas ao
exercício de 2000 (Prestação de Contas do Poder
Executivo).

RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

Decurso: 1° Dia
Último Dia: 15/08/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente
aos Avisos n° 025/2003-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão n° 631, de
2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam referente ao le
vantamento de auditoria acerca da execução do pro
grama de trabalho orçamentário n°



PROJETO DE LEI N° 2.103/1999

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
EM QUESTÃO DE ORDEM:

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 7
minutos.)

Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico:
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26.783.0222.7625.0101, dos serviços e obras de re - dispondo sobre o período de criação, incorporação,
cuperação do Sistema de Trens Urbanos de Salva- fusão e desmembramento de Municípios".
dor, no trecho Calçada-Paripe, (TC n° Aduz Sua Excelência que o Sr. Presidente da
009.008/2002-6)", e 092-154/2002, que "encaminha República teria vetado integralmente o PLP n°
ao Congresso Nacional relação das obras nas quais 41/2003 por inconstitucionalidade e contrariedade ao
foram registrados indícios de irregularidades graves interesse público, a respeito do que manifesta incon-
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu- formismo, sustentando tanto a constitucionalidade
nal no exercício de 2002". quanto o interesse público da proposição, ao argu-
RELATOR: Senador HÉLIO COSTA mento de que fora ela amplamente discutida e votada

pelas duas Casas do Congresso Nacional.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente Por último, alega o ilustre Parlamentar que a
ao Aviso n° 037/2003-CN, que "encaminha ao Con- proposição foi vetada como se de Projeto de Lei Ordi-
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 753, de 2003 - nária se tratasse, havendo, portanto, o Projeto de Lei
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató- Complementar aprovado pelo Congresso Nacional
rio e Voto que o fundamentam referente ao Relatório sido tacitamente sancionado. Requer, por conseguin-
de levantamento de auditoria realizado nas obras de

te, seja o PLP n° 41/2003 encaminhado à Mesa do
implantação do sistema de Trens Urbanos de Belo
Horizonte/MG referente a linha 1 do metrô, trecho Congresso Nacional, para promulgação.

É o relatório.São Gabriel - Via Norte (TC n° 004.630/2003-5)."
Passo a decidir.

RELATOR: Deputado ARY VANAZZI Na dicção do § 1° art. 66 da Constituição Fede-

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES ral, in Iitteris,
PERMANENTES "Se o Presidente da República considerar o pro-

jeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrá-
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS rio ao interesse público, veta-Io-á total ou parcialrnen-
COMISSÕES te, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do
EM 13/08/2003: recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito

horas, ao Presidente do Senado Federal, os motivos
do veto".

De ver-se, pois, que o veto presidencial apre
senta as seguintes características:

I - deve ser expresso, no prazo de quinze dias
úteis contados da data recebimento, porquanto, por
força do § 3° do mesmo artigo da Carta Política, in
verbis, "decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do
Presidente da República importa sanção";

II - pode ser total ou parcial;
111- deve ser motivado, de maneira a possibilitar

ao Congresso Nacional, produtor último da lei, tanto
examinar as razões que levaram o Sr. Presidente da
República a vetar o projeto de lei como decidir pela
mantença ou rejeição do veto;

IV - é relativo, porquanto não encerra de manei
ra absoluta o andamento do projeto de lei, eis que,
nos termos do § 4° do art. 66 da Lei Maior, poderá o
veto ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores, em sessão conjunta e em
escrutínio secreto.

Com efeito, aos 26 de junho de 2003 foi o PLP n°
41/2003 remetido à sanção presidencial, tendo sido re
cebido pela Presidência da República na mesma data.
No dia 30 do mesmo mês e ano, o Projeto de Lei Com-

O nobre Deputado ROGÉRIO SILVA, na Sessão
Plenária de 2 de julho de 2003, levantou a Questão de
Ordem n° 89/2003, referente ao veto presidencial ao
Projeto de Lei Complementar nO 41 , de 2003, que "re
gulamenta o § 4° do art. 18 da Constituição Federal,

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 296/2002

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE LEI N° 4.252/1993 PROJETO DE LEI
ND 507/1999 PROJETO DE LEI N° 5.844/2001
PROJETO DE LEI N° 6.187/2002 PROJETO DE LEI
N° 7.028/2002 PROJETO DE LEI N° 7.431/2002
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21/1995
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 70/1999

-- ---~ --~ ~ -~-----~---~~---~~---~-----~------
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Em 13-8-03. -João P. Cunha, Presi
dente.

Solicita ao Senhor Ministro da Se
cretaria de Comunicação do Governo e
Gestão Estratégica informações relativas
à publicidade.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 491, DE .2003

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa . que sejam
encaminhadas ao Senhor Ministro da Secretaria de
Comunicação do Governo e Gestão Estratégica, in
formações relativas ao fornecimento de dados sobre
os gastos governamentais com publicidade, ano a
ano, por região e por Estado, nos períodos de janeiro
de 1999 até hoje, e também aprevisão para o resto do
ano, que cOhtemplem:

a) discriminação de: publicidade institucional e
produtos; e publicidade legal;

b) identificação dos órgãos anunciantes;
c) distribuição da verba entre os diversos seg

mentos da mídia: rádios, jornais, revistas, TV e mídia
exterior;

d)dotação orçamentária para publicidade de ór
gãos regionais, como o Banco da Amazônia, Eletronorte,

plementar foi integralmente vetado pelo Sr. Presidente horas é que deverá o Sr. Presidente do Senado
da República, havendo o veto sido comunicado ao Pre- fazê-lo.
sidente do Senado Federal aos 02 de julho do ano em Ante o exposto, recebo a presente Questão de
curso. Foram cumpridos, dessarte, tanto o prazo fixado Ordem, nos termos do art. 95 do RICO, para firmar o
para o veto como o para sua comunicação. seguinte entendimento:

A par disso,de acordo com aMensagem n° 289, 1- em face de veto presidencial a projeto de lei,
de 30de junhode 2003, publicado no Di.srio Oficial somente cabe ao Congresso Nacional, em sessão
da União da mesma data, o Sr. Presidente da Repú- conjunta e escrutínio secreto, examinar as razões
blica, no exercício do poder-dever a ele atribuído pela aduzidas e deliberar pela mantença Ou rejeição do
Constituição Federal, vetou totalmente. o PLP na veto;
41/2003por entendê"lo inconstitucional e contrário ao 11- rejeitado o veto presidencial pela maioria ab-
interesse público, restando ao Congresso Nacional, soluta dos Deputados e Senadores, ultima-se o pro-
após analisar os motivos aduzidos, deliberar pela cesso legislativo, devendo a novel lei ser enviada,
mantença ou rejeição do veto presidencial. para promulgação, ao Presidente da República;

O fç:tto de o PLP n° 41/2003 haver sido ampla- 111 - somente na hipótese da não-promulgação
mente di~cutido e votado nas duas Casas do Con- dentro de 48 horas pelo Presidente da República é
gressoNacional não temo condão de vincular o juízo que oSr. Presidente do Senado deverá fazê-lo.
jurídico-político do Sr. Presidente da República. Do Dê-se ciência ao Autor do teor da presente
contrário, a participação doChefe do Poder Executivo Decisão e, após,publique-se.
no processo legislativo e no control.e preventivo de
constitucionalidade das leis seria absolutamente dis
pensável, do mesm()lTlodo .que prescindível seria a
participação do SenadoFederalse, em sedede revi
são, não pudesse rejeit<if, por infonstitucionalidade
ou.contrariedade ao interesse público, projetos de lei
aprovados nesta Casa. Na verdade, não há falar-se
em prescriçãoem se tratan90 de controle de constitu
cionalidade, eis que até mel';mo osprojetos sanciona
dos pelo Sr. Presidente da República- portanto, con
vertidos em leis -poderãoser declarados inconstitu
cionais pelo Poder Judiciário.

Porge~radeiro, cumpre-me esclarecer dois as
pectos. reman13scentes 9a Questão de Ordem susci
tadapeloipsigne Deputado. PrílTleira, o projeto de lei
vetado pelo Sr.presidente da República foi, de fato, o
PLPno41/2003, conforme excerto da MSG na
289/2003 a segUir transcrito:

"Senhor Presidente do Senado.Federal,
Comunico aVossa E~celênciaque, nos termos

do §1° do art~66daConstituiçãoFederal, decidi vetar
integralmente, por inCOnstitucionalidade e contrarie
dade ao interesse público, o Projeto de Lei na 41,
2003 - Comp'l3mentl:\r (na184/02 Complementar no
Senado federal), <:Jye Reg~lamenta o § 4° do art. 18
da Constituição Federal, dispondo sobre o período de
criação, incorporação, fusão e desmembramento de
Municípios".

()~egundo aspecto da Questão de Ordem que
pende de elucidação é o que concerne à promulga
ção d§lJeis. Por força do § 7° do art. 66 da Carta Políti
ca, cape ao Sr.. Presidente da República a promulga
ção gasleis,me~mo nos casos de sanção tácita e de
derrubagl:\ de veto. Somente na hipótese deo Sr. Pre
sidente da República não promulgá-las dentro de 48
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Manaus Energia, Companhia Energética do Amazonas,
Superintendência da Zona Franca de Manaus etc., e

e) política de negociação que a Secretaria de
Comunicação adotará em relação às mídias regio
nais.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 542, DE 2003

(Do Sr. Luiz Couto - PT/PB)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Justiça Márcio Thomaz Bastos, no
âmbito da Secretaria Nacional de Segu
rança Pública, sobre a liberação e o re
passe de recursos pelo Sistema Único de
Segurança aos Estados.

Senhor Presidente:
Com fundamento no Art. 50 - § 2°, da Constitui

ção Federal e nos Artigos 24, Inciso V e 115, Inciso I,
do Regimento Interno, solicita a V. Exa. seja encami
nhado ao Sr. Luiz Eduardo Soares - Secretário Naci
onal de Segurança Pública, a solicitação das informa
ç:ões abaixo relacionadas:

1) do montante dos R$ 683 milhões destinados
pela Secretaria aos Estados brasileiros entre os anos
de 2001 e 2002, qual foi o valor exato dos recursos re
passados para o Estado da Paraíba?

2) desse valor dos recursos encaminhados à
Paraíba, em que Projetos foram aplicados?

Justificação

É justa a preocupação com que o Secretário
Nacional de Segurança Pública coloca em relação a
liberação de recursos pelo Sistema Único de Segu
rança para os Estados, entre os anos de 2001 e
2002, destinados a realização de projetos e convêni
os na área de segurança como: promover a expan-

são do respeito às leis e aos direitos humanos; con
tribuir para a democratização do Sistema de Justiça
Criminal; aplicar com rigor e equilíbrio as leis no Sis
tema Penitenciário; reduzir a criminalidade e a inse
gurança pública; controlar o crime organizado e eli
minar o poder armado de criminosos entre outras.
No entanto, do montante dispensado aos Estados
brasileiros, cerca de R$ 683 milhões, somente 35,5
milhões foram efetivamente usados em Convênios
específicos da área de Segurança Pública e Proje
tos finalizados, o que ainda deixa a desejar para a
real melhoria do Sistema de Segurança Nacional. O
Secretário de Segurança Nacional atribui o fato ao
peso burocrático ou até à incompetência administra
tiva dos executivos estaduais.

Nesse sentido, se faz necessário o esclareci
mento dessas questões para que possamos fiscalizar
a aplicação dos recursos federais.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. - Luiz
Couto, Deputado Federal PT/PB.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°,§ 1°, do Ato da
Mesa n° 11 , de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N°O 579, DE 2003

(Do Deputado Bismarck Maia)

Solicita informações do Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre providências para garantir às maris
queiras direitos trabalhistas.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Hegimento Interno, que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao senhor Ministro da
Previdência e Assistência Social para esclarecer
esta Casa quanto às providências administrativas
para garantir às marisqueiras acesso efetivo, formal,
aos direitos trabalhistas consagrados às mulheres
trabalhadoras.
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Justificação

Existe uma classe muito específica de trabalha
doras no Estado do Ceará. A classe das marisqueiras.
Trabalham essas mulheres catando mariscos no
mangue do rio Jaguaribe. Mas apesar de, há pelo me
nos cinco anos, ter essa atividade se transformado na
principal ocupação dessas mulheres, não são elas,
ainda, reconhecidas pelo Instituto Nacional de Segu
ridade Social- INSS.

Apesar de essas profissionais pagarem regu
larmente a Colônia de Pescadores, não conquistaram
nenhum direito trabalhista, entre eles a licença-ma
ternidade, direito inerente a todas as trabalhadoras
brasileiras.

São inúmeros os óbices que essas trabalhado
ras enfrentam, em decorrência da burocracia a que
são submetidas pelo INSS, pois mesmo tendo come
çado atrabalhar na infância, ainda não atenderiam as
exigências burocráticas, porque a classe só começou
a se organizar há pouco tempo. Fato que inviabiliza
ria, também, acesso ao salário-desemprego.

Ocorre, no entanto, que a profissão demarisquei
ra é exercida na região de Fortim, no Estado do Ceará,
por essas profissionais desde que são crianças, carac
terizando, portanto, uma atividade tradicional.

Por esses motivos, e tendo em vista, salvo melhor
juízo, o direito que essas mulheres têm de reconheci
mento dos seus direitos trabalhistas, encareço à Mesa
da Casa acolher este pedido de informações, com o ob
jetivo de ser encontrada uma justa solução que assegu
re a essas trabalhadoras a conquista dos seus direitos.

Sala das Sessões, 9 de Julho de 2003. - Depu
tado Bismarck Maia.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 586,DE 2003

(Da Sra. Perpétua Almeida)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre as inúmeras in
terrupções de serviços da Companhia
Telefônica Brasil Telecom.

Senhor Presidente,
Venho por meio deste, Requerer à V. Exa

. nos
termos do inciso I do art. 115 e do art. 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, que seja
solicitado ao Ministro das Comunicações as informa
ções pertinentes à interrupção de serviços do siste
ma telefônico no Estado do Acre.

Justificação

A população do Estado do Acre tem sofrido
constantemente com as repetidas interrupções dos
serviços telefônicos. A empresa Brasil Telecom, tem
constantemente suspendido o serviço de interurbano,
das conexões de internet, além dos corriqueiros ser
viços não estarem atendendo às solicitações dos
usuários.

Requeremos ao Ministério das Comunicações
as devidas e cabíveis sanções à empresa Brasil Tele
com.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputada Per
pétua Almeida.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
W 587, DE 2003

(Do Sr. Reinaldo Betão)

Solicita informações ao Ministro
dos Transportes a respeito de conces
sões de rodovias federais.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminh8;do ao Sr. Ministro de Estado dos Transpor
tes o seguinte pedido de informações:

As concessões de rodovias federais, hoje regu
ladas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Trans
portes Terrestres - ANTI, autarquia vinculada a esse
Ministério, são um dos principais focos de interesse
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do Congresso Nacional, tendo em vista as numero
sas discussões que envolvem o acompanhamento do
programa.

Para que esta Casa possa atuar com responsa
bilidade em relação à matéria, consideramos neces
sária a prestação das seguintes informações:

1 - Qual o valor arrecadado pelas concessioná
rias CRT, NovaDutra, Ponte e Concer a título de co
brança de ISS? Quais os municípios beneficiados
com a cobrança e qual o montante devido a cada um?
Solicita-se que os dados sejam relativos aos últimos
12 meses e apresentados por concessionária.

2 - Qual o valor já arrecadado por cada conces
sionária, desde o início da cobrança de pedágio?
Qual o valor já investido por cada uma no melhora
mento da rodovia sob concessão? O que representa
este valor, em termos percentuais, em relação ao total
de investimentos previstos contratualmente no Pro
grama de Exploração da Rodovia, para cada conces
são?

3 - Qual o valor dos investimentos - por obra ou
programa - previstos por cada concessionária, para
os anos de 2003 e 2004?

4 - Por que motivo a Agência Nacional de Trans
portes Terrestres - ANTI não realiza, desde maio de
2002, procedimentos de fiscalização nas rodovias
concedidas às empresas citadas?

Sala das Sessões, em de de 2003. - Deputado
Reinaldo Betão.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003

REQUERIMENTO N° 588, DE 2003
(Do Sr. Welinton Fagundes)

Requer à presidência da Câmara
dos Deputados que solicite junto ao Mi
nistério do Meio Ambiente, estudos so
bre a atual situação da usina hidrelétrica
no município de Poxoréo (MT) e também
a apuração de denúncias de garimpo ile-

gal, assoreamento e poluição nos rios
daquela região.

Senhor Presidente:
Nos termos Regimentais da Câmara dos Depu

tados, REQUEIRO A V.Exa que seja intermediado,
junto ao Ministério do Meio Ambiente, um estudo de
avaliação dos impactos ambientais causados pela
usina hidrelétrica do município de Poxoréo. O referido
estudo também tem como objetivo apurar denúncias
de assoreamento, garimpo ilegal, desmatamento das
margens e poluição do Rio Poxoréo e seus afluentes.
Com base nos resultados deste estudo, também que
o Ministério do Meio Ambiente aponte soluções para
o problema.

Segue anexo justificativa do referido estudo.
Sala de Sessões, 2003. - Deputado Welinton

Fagundes.

Justificação

O município de Poxoréo (MT), durante vários
anos, teve como principal atividade econômica o ga
rimpo. A escassez de pedras preciosas levou ao de
clínio deste trabalho, no entanto, ainda hoje, há pes
soas que praticam a atividade de forma clandestina,
prejudicando o meio ambiente.

Uma das principais conseqüências do garimpo
é o assoreamento Rio Poxoréo, que banha a cidade e
é afluente de rios que formam a bacia do Pantanal.
Aliado ao desmatamento, os garimpo têm ameaçado
a sobrevivência de espécies da fauna e flora locais.

Recentemente, a imprensa local noticiou outra
preocupante ação do homem na região de Poxoréo.
Pescadores e moradores denunciaram que a usina
José Frageli, de propriedade da Rede/Cemat, acumu
la toneladas de areia em suas barragens. Quando as
comportas são abertas, todo este material seria lan
çado nas águas do rio, contribuindo para o assorea
mento e morte dos peixes.

As equipes de reportagem que estiveram no lo
cai constataram que vários peixes foram encontrados
mortos por moradores nas margens dos rios. Os ani
mais, como verificaram os repórteres, tinham grande
quantidade de areia em suas guelras, o que pode es
tar relacionado à atividade da usina.

Diante do exposto e também da necessidade de
elementos técnicos, que comprovem a depredação
do meio ambiente, é que solicitamos a realização de
um estudo, por parte do Ministério do Meio Ambiente,
sobre a real situação do Rio Poxoréo. Por meio deste
trabalho, será possível apontar soluções para o pro
blema.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade como art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é peloencamillhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira,Primeito Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003

REQUERIMENTO N° 589, DE 2003
(do Sr. Roberto Freire)

Requer à Mesa Diretora seja solici
tada ao Ministro de Estado da Fazenda
informações referentes aos repasses do
Orçamento da União para a Caixa Econô
mica Federal a título de remuneração
pelo gerenciamento de Programas do
Governo Federal.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, parágrafo 2°, da Cons

tituição Federal, combinado com os artigos 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa Diretora,
sejam solicitadas ao.Ministro de Estado da Fazenda
informações financeiras detalhadas sobre os Progra
mas sob a administração da Caixa Econômica Fede
ral, cujos recursos sejam oriundos do Orçamento da
União, referentes aos exercícios financeiros de 2.000,
2.001, 2.002 e ao primeiro semestre de 2.003 e, em
especial, quanto a Caixa Econômica Federal rece
beu, em percentual dos recursos repassados e em
números absolutos, a título de remuneração para ge
rir os recursos supracitados.

Justificação

A Caixa Econômica Federal - CEF vem, ano a
ano, assumindo o gerenciamento de alguns progra
mas do OGU e seus recursos. Como exemplo
pode-se citar os programas Habitar-Brasil, Pró-Sane
ar e Pró-Infra da extinta Secretaria de Desenvolvi
mento Urbano-SEDU vinculada à Presidência da Re
pública. A partir do ano 2.000 esse processo se inten
sificou e passou a abranger outros programas de di
versos órgãos.

Para a operacionalização dos contratos a CEF
teve que implantar escritórios de negócios em todas as
unidades federativas, investir em corpo técnico e em in-

fra-estrutura para atender às necessidades com análise
técnica e legal daqueles contratos. Obviamente que tal
estruturação gera dispêndios que, diga-se de passa
gem, não existiam quando os recursos eram· repassa
dos pelo Banco do Brasil eas análises eramfeitas pelos
próprios órgãos, como é ainda hoje, porexemplo, no Mi
nistério da Integração Nacional.

Solicito a aprovação deste requerimento o mais
celeremente possível para que possamos obter res
postas às indagações aqui mencionadas.

Sala das SessÕes, 17 de julho 2003. - Depu
tado Roberto Freire, Líder do PPS.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa nO 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, em / /2003. - Depu
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

REQUERIMENTO OE.INFORMAÇÕES
N° 590, DE 2003

(Da Sra. Alice Portugal)

Requer ao Exmo. Sr. Ministro do Pla
nejamento,Orçamento e Gestão informa
ções acerca da folha salarial dos servido
res públicos federais.

Senhor Presidente,
As discussões que cercam a Reforma da Previ

dência e a política salarial do governo federal para
seus servidores se dão em meio a uma confusão de
informações e da divulgação de dados, no mínimo,
controversos.

O Congresso Nacional, embora tenha que deli
berar sobre os citados ternas, em particular sobre a
Reforma da Previdência, permanece ser ter acesso a
informações confiáveis que possam orientar o posici
onamento e o voto de seus membros.

Diariamente, .diversos órgãos de imprensa pu
blicam matérias que revelam dados contraditórios
acerca dos salários pagos aos servidores públicos,
contribuindo muito mais para aumentar as dúvidas
sobre o assunto do que para esclarecer a verdade
dos fatos.

Diante do exposto, levando em consideração a
importância do Poder Legislativo ter acesso a infor
mações oficiais sobre a folha de salários da União, re
queiro a Vossa Excelência, com base no § 2° do art.
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50 da Constituição Federal, e no art. 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, a expedição de
ofício ao Exmo. Sr. Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão, DI'. Guido Mantega, solicitando as
seguintes informações:

1 - Qual o valor total da folha de pagamento dos
servidores civis da União e qual o valor total da folha
de pagamento dos servidores militares da União?

2 - Existe alguma variação percentual mensal
nas duas· folhas de pagamentos além daquelas de
correntes do que se convencionou chamar de cresci
mento vegetativo da folha?

3 - Todos os servidores civis da União estão pa
rametrizados no SIAPE?

4 - Caso a resposta seja negativa, qual o per
centual dos que não estão parametrizados, em qual
ou em quais órgãos públicos eles estão lotados e
quais os motivos que justificam esta diferenciação?

5 -Todos os servidores civis da União residen
tes e lotados em órgãos públicos sediados em territó
rio nacional recebem seus proventos em moeda cor
rente nacional?

6 - Qual a empresa é responsável pelo proces
samento da folha de pagamentos dos servidores civis
ela União e qual o custo mensal cobrado pelo serviço
prestado?

7 - Qual a empresa é responsável pelo proces
samento da folha de pagamentos elos servidores mili
tares da União e qual o valor mensal cobrado pelo
serviço prestado?

8 - Qual a empresa é responsável pelo proces
samento da folha de pagamentos dos servidores do
Ministério das Relações Exteriores lotados fora do
território nacional e qual o valor cobrado pelo serviço
prestado?

9 - Existe alguma categoria específica dos servi
dores públicos que recebe mensalmente o pagamento
de horas extras? Caso a resposta seja afirmativa, qual é
o percentual representado pelas horas extras no total
elos proventos recebidos por esta categoria?

Sala das sessões da Câmara dos Deputados, 17
de julho de 2003. - Alice Portugal, Deputada Federal.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 591, DE 2003

(Da Sra. Alice Portugal)

Requer ao Exmo. Sr. Ministro da
Previdência Social informações sobre
eventuais desvios de recursos da Previ
dência Social.

Senhor Presidente,
A Reforma da Previdência tem gerado intensa

polêmica na sociedade brasileira, seja em função da
discrepância dos dados relacionados com as contas
da Previdência, seja em decorrência da divergência
de opiniões acerca da importância do serviço público
na construção de um Estado nacional independente e
soberano.

As principais argumentações apresentadas
para justificar a inevitabilidade da Reforma da Previ
dência estão relacionadas com seu propalado déficit,
sobre o qual existem respeitáveis questionamentos.

Informações divulgadas pela imprensa dão con
ta de que teria havido, no final do ano de 2002, desvio
de recursos da Previdência Social para fazer frente a
outros compromissos financeiros do governo. Caso
sejam verdadeiras as informações, elas precisam
chegar ao conhecimento do Congresso Nacional, in
clusive para a adoção de providências em relação
aos responsáveis por tais desvios.

Diante do exposto, levando em consideração a
importância do Poder Legislativo ter acesso a infor
mações oficiais sobre o destino dos recursos da Pre
vidência Social, requeiro a Vossa Excelência, ampa
rada pelo § 2° do art. 50 da Constituição Federal, e
pelo art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a expedição de ofício ao Exmo. SI'. Minis
tro da Previdência Social, deputado Ricardo Berzoini,
solicitando as seguintes informações:

1 - As informações acerca da existência de des
vios de recursos da Previdência Social durante o ano
de 2002 para fazer frente a outros compromissos fi
nanceiros do governo federal são verdadeiras?

2 - Caso a resposta seja afirmativa, qual o mon
tante de mcursos desviados e qual destino foi dado a
tais recumos?

3 - Nos últimos dez anos ocorreu algum tipo de
desvio de recursos da Previdência Social?
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Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 593, DE 2003
(Do Sr. Machado)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Integração· Nacional sobre aplicação
de recursos de Fundos Constitucionais.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos art. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso
I, estes do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Integração Nacional o seguinte pe
dido de informações:

A Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989 (com
a redação dada pelas Leis n° 9.808, de 20.07.99 e n°
10.177, de 12.01.2001), ao regulamentar o artigo
159, inciso I, alínea 'c', da Constituição Federal, insti
tuiu o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, com o ob
jetivo de "contribuir para.o desenvolvimento econômi
co e social das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, através.das instituições financeiras de ca
rater regional, mediante a execução de programas de
financiamento aos setores produtivos, em consonân
cia com os respectivos planos regionais de desenvol
vimentd', definindo, ainda, as finalidades, os benefi
ciários, as fontes de reCursos e as regras de aplica
ções referentes aos mencionados Fundos Constituci
onais. Para a administração, a lei determinou os Ban
cos da AmazôniaS. A ., o Banco do Nordeste do Bra
sil S. A., e o Banco do Brasil S.A ., os quais são obri
gados, nos termosdo art. 20, caput, da Lei instituidora
dos Fundos, semestralmente, à apresentação ao Mi
nistério da Integração Nacional de relatório circuns
tanciado sobre as atividades desenvolvidas e os re
su�tados obtidos.

Tendo em vista que os relatórios circunstancia
dos não têm tido a divulgação e publicidade deseja
das e, mais, considerando que o volume de recursos
legalmente disponibilizados, as atividades desenvol
vidas e os resultados obtidos têm sofrido contesta-

Solicita ao Sr. Ministro da Justiça,
informações pertinentes à sua pasta.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 592, DE 2003

(Do Sr. Francisco Olímpio)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, combinado com o art. 116 e inciso I do
art. 115, ambos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvida
a Mesa, encaminhe ao Ministro da Justiça, o Senhor
Márcio Thomaz Bastos, para que este, após ouvida a
FUNAI PE., preste as seguintes informações sobre o
conflito entre as tribos Xucurus Cembres e Xucurus
Oruruba, ambas do município de Pesqueira, PE.:

1 - Já houve notificação do Ministério da Justiça
sobre o conflito entre as tribos Xucurus Cembres e
Xucurus Oruruba do município de Pesqueira PE?

2 - Quais foram as providências tomadas pela
FUNAI-PE para resolução das reivindicações requeri
das pela Xucurus Cembres?

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Pastor Francisco Olímpio, PSB/PE.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató-

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003.-
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente.

4 - Caso a resposta seja afirmativa, quanto foi rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
desviado ano a ano e qual destino foi dados aos re - Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
cursos desviados? Primeira Vice-Presidência, de de 2003.-

Sala das sessões da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira,Primeiro Vice-Presi-
em 17 de julho de 2003. Alice Portugal, Deputada dente.
Federal.



Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 594, DE 2003

(Do SI'. Deputado Eduardo Paes)

Solicita informações a Sra. Ministra
de Minas e Energia a respeito dos valo
res pagos a título de Royalties de Petró
leo à Cidade do Rio de Janeiro.

Justificação

Este requerimento visa solicitar a revisão dos va
lores pagos à título de Royalties de Petróleo à cidade
do Rio de Janeiro, pelos motivos que passa a expor:

1) O Art. 48 da lei do Petróleo estabelece que a
parcela do valor do royalty que representar 5% do va
lor da produção será distribuída à União, aos Estados
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ções e provocado dúvidas freqüentes, julgamos ne- e Municípios, segundo critérios estipulados pela Lei
cessário contar com os seguintes esclarecimentos, n.o 7.990/89.
todos referentes aos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2) O Decreto n.o 01/91, que regulamentou a re-
2002 e ao 1° semestre de 2003: ferida Lei, estabelece as formas de distribuição dos

a) valores dos recursos alocados nos FNO, FNE 5% sobre o valor da produção de petróleo e gás Natu-
e FCO, e disponibilizados às instituições financeiras ral, quando a lavra ocorrer na plataforma continental.
deles administradoras; 3) Dentre os critérios estabelecidos, a cidade do

b) valores aplicados, em termos nominais e pro- Rio de janeiro enquadra-se no percentual igual a 10
porcionais, por Estado; que se refere nos municípios onde se localizarem ins-

c) saldos não aplicados, e a destinação dada. talações marítimas ou terrestres de embarque ou de-
Sala das Sessões, de julho de 2003. - Deputado sembarque de petróleo e gás natural.

Machado. 4) Isso tem proporcionado à cidade do Rio de
Janeiro o recebimento de 700 mil reais /mês a título
de royalties.

5) Ocorre que Decreto n.o 01/91 estabelece
também que 30% do total dos 5% sobre o valor da
produção devam ser destinados aos municípios con
frontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas.

6) Da referida regra depreendem-se dois conce
itos no que diz respeito aos municípios: i) a confronta
ção de municípios litorâneos com poços produtores
localizados na plataforma continental (limites inter
municipais); e ii) as áreas geoeconômicas.

7) O segundo conceito supra referido entende
que a área geoeconômica é identificada a partir de
critérios e referentes às atividades de produção de
uma dada área petrolífera marítima e a impactos
destas atividades sobre as áreas vizinhas.

8) Dos 30% do total dos 5% sobre o valor da
produção estabelece-se, dentre outras formas, que
sua distribuição se dará:

60% (sessenta por cento) ao município confron
tante, junto com os demais municípios que integram a
zona de produção principal, rateados, entre todos, na
razão direta da população da cada um, asseguran
do-se um terço de valor ao município que concentrar
as instalações industriais para processamento, trata
mento, armazenamento e escoamento de petróleo e
gás natural.

9) O mesmo Decreto estabelece que se entende
por zona de produção principal o conjunto formado
pelos municípios confrontantes com os poços produ
tores e os municípios onde estiverem localizadas
três ou mais instalações dos seguintes tipos:

a) Instalações industriais para processamento,
tratamento, armazenamento e escoamento de petró
leo e gás natural, excluídos os dutos. Estas instala
ções industriais devem atender, exclusivamente, à
produção petrolífera marítima

b) Instalações relacionadas ás atividades de
apoio à exploração, produção e escoamento do petró-

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003. -
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno, que ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações a Sra. Ministra de Minas e
Energia no sentido de esclarecer esta Casa quanto
aos valores pagos a título de Royalties de Petróleo à
cidade do Rio de Janeiro.



Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral,
sobre as relações entre o CNPq e a
ANBIO.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 59.5, DE 2003

(Do Sr. EdsonDuarte)

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência
e Tecnologia, Roberto Amaral, em meio digital (dis
quete), ou, em último caso, em forma de texto impres
so, as seguintes informações relativas às relações
que existiriam entre o Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Asso
ciação Nacional de Biossegurança (ANBio):

1.Que acordos, convênios, contratos, parcerias,
ou similares, foram firmados entre o CNPq e a
ANBio?

2.Em caso positivo, solicitamos cópias desses
documentos.

3.0 CNPq repassou recursos para a ANBio?
Em caso positivo, que valores foram repassados, e
com que finalidade?

4.0 CNPq financiou a produção, ou parte da
produção, de uma peça de teatro sobre o tema 'lONA
- nossa comédia", escrita pela presidente da ANBio,
Sra. Leila Oda?

5.Em caso positivo, que valores foram repassa
dos? Que critérios foram usados para avaliar e apro
var o repasse desses recursos - técnicos ou artísti
cos? Se foram critérios técnicos, o CNPq considerou
que a peça faz propaganda dos transgênicos, infor
mando que não eles não causam riscos à saúde e ao
meio ambiente?

6.Que acordos, convênios, contratos, parcerias, ou
similares, foram firmados entre o CNPq e empresas pri
vadas, e/ou ONGs, liberando recursos para estudos/pes
quisas com Organismos Geneticamente Modificados?
Quais as empresas/ONGs e os valores aprovados?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson Du
arte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts..115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
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leo e gás natural, tais corno: portos, aeroportos, ofici- Primeira Vice-Presidência, de de 2003.-
nas de manutenção fabricação, almoxarifados, arma- Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi-
zéns e escritórios. dente.

10) Como anteriormente citado, a cidade do Rio
de Janeiro tem sido enquadrada para fins de recebi
mentode royalties em apenas um dos critérios (par
cela de 10% sobre os 5%) quando fica claro que se
enquadra também no critério de Zona de Produção
Principal.

11) Ora, fica muito claro para qualquer pessoa
mais atenta que o município do Rio de Janeiro por
suas próprias características facilmente enquadra-se
no critério de Zona de Produção Principal já que, sem
qualquer sombra de dúvida, dispõe de muito mais de
três instalações como acima referidas.

12) Seria desnecessário aqui enumerar os di
versos equipamentos que dispõe aquela cidade e que
se enquadram na regra definida. Informar que na ci
dade doRio existi um p()r1O que dispõe de instalações
relacionadas às atividades de exploração, ou que
aqui fica o prédio sede da Petrobrás, ou que aqui se
encontram dois aeroportos de extrema importância
ou qúe aqui estão boa parte dos estaleiros, pareceria
um exagero.

13) Diversas funções que acidade do Rio de
sempenha e cumpre tem tido um papel extremamente
relevante na atividade de apoio à exploração, produ
ção e escoamento do petróleo.

14) É questão de justiça devolver à cidade na
forma de royalties os diversos investimentos feitos no
sentido de dota-Ia para que possa cumprir com esse
papel.

15) Desta forma venho requerer a V. Sa. que se
digne solicitar ao Departamento competente da
Agência Nacional de Petróleo que proceda a revisão
das distribuição dos valores pagos a título do Royalti
es, especialmente naquilo que diz respeito ao enqua
dramento da. cidade do Rio de Janeiro nos 30% desti
nados aos municípios confrontantes e suas respecti
vas áteasgeoeconôrnicas.

S~la dasSessÕes, 22 dejulho de 2003. - Depu
tado Eduardo Paes, PSDB/RJ.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991 , é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003. -
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente.

Defiro, "ad réferendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
W 596, DE 2003

(Do Sr. Luiz Alberto)

Solicita do Ministério das Comuni
cações a relação de todas os pedidos de
concessão de Rádio e Televisão no Esta
do da Bahia.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da

Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro das Comunicações no
sentido de verificar a relação de todos os pedidos de
concessão de Rádio eTelevisão no Estado da Bahia.

Justificação

A relevância dos meios de comunicação, em es
pecial o Rádio e a Televisão, para a difusão de infor
mações centrais para a população é inconteste. A
concessão de funcionamento efetuada pelo Ministé
rio das Comunicações viabiliza a plena adequação
clesses importantes veículos às exigências legais,
possibilitando uma operacionalização livre dos óbices
institucionais.

Com o advento da Lei 9.612 de 21 de fevereiro
de 1998, o serviço de radiodifusão comunitária foi re
gulamentado, com a expectativa de que esses veícu
los pudessem atentar para as demandas do cidadão
comum no campo da mídia. Em outras palavras, a
perspectiva cla rádio comunitária observa a liberdade
de expressão do cidadão, que passa a ter acesso de
fato aos meios de comunicação. Apesar desse enten
dimento, após três anos da promulgação da referida
lei, poucas rádios conseguiram a concessão e milha
res de processos aguardam um retorno do Ministério
das Comunicações. No Estado da Bahia, o número de

rádios comunitárias que reclamam pela concessão
têm chamado a atenção.

A fim deter um esboço da situação das comuni
cações no que se refere às demandas na Bahia, en
caminho esse pedido de informação, para um diag
nóstico do número de pleitos no Estado, tanto em re
lação ao Rádio, quanto à Televisão.

Sala das Sessões, de julho de 2003. -' Luiz
Alberto, Deputado Federal PT/BA.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, emconformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa nO 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003.-
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 597, DE 2003

(Do Sr. Júlio César)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito das providências
adotadas pelo Banco do Brasil S.A. e
pela Secretaria da Receita Federal com
vistas à solução dos problemas aponta
dos na auditoria de n° 008.535/1999-0, do
tribunal de Contas da União.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 115 , inciso I do Regi

mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedi
do de informações:

A auditoria operacional realizada por equipe do
Tribunal de Contas da União, para avaliar a sistemáti
ca de arrecadação de receitas federais no Banco do
Brasil apontou elevada incidência de inconsistências
entre os valores repassados e os informados pelo
banco, o que era refletido nos relatórios produzidos
pelo Sistema de Informações Banco Central - Sisba
cen, ainda que os valores envolvidos nas inconsistên
cias não fossem elevados em relação ao arrecadado
(item. 4.3.2 do relatório). Além das falhas apuradas no
sistema de informações do Banco do Brasil, ficou evi
denciado o baixo nível de controle exercido pela Se-



______ ...JüIIUIWlJ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 38565Agosto de 2003

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

Solicita informações ao Ministro da
Justiça sobre a estrutura operacional da
Superintendência da Polícia Federal no
Acre.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003.-
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente.

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, à Mesa Diretora

da Câmara dos Deputados, seja enviado pedido de in
formações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta
do da Justiça no sentido de esclarecer o seguinte:

1) Quais os Municípios do Estado do Acre con
tam com delegacias de Polícia Federal instaladas em
seus territórios;

2) Qual o efetivo de Agentes, Peritos e Delega
dos em cada uma dessas delegacias, inclusive na
Capital do Estado;

3) Se este efetivo é permanente ou rotativo.Nes
tes termos, Aguarda deferimento.

Sala das Comissões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado João Correia, PMDB/AC.

cretaria da Receita Federal sobre as atividades do REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
banco como órgão arrecadador. Chamou nóssa aten- N° 598, DE 2003
ção as diferenças apuradas entre a arrecadação in- (Do Sr. João Correia)
formada e os valores repassados a título de CPMF e
do imposto sobre as operações de crédito, câmbio e
seguro., ou relativas a títulos e valores mobiliários 
IOF à Secretaria da Receita Federal.

Solicitamos, portanto, esclarecimentos sobre os
as providências adotadas no âmbito:

1) da Secretaria da Receita Federal, com rela
çãoa:

a) procedimentos, junto com o Banco do Brasil,
de conciliação das divergências entre valores infor
mados e repassados anteriores a 1998;

b) implementação de criptografia para transmis
são de arquivos de dados da arrecadação diária;

c) instituição de programa de controles de quali
dade dos serviços prestados pelos bancos arrecada
dores:

d) fiscalização da atuação das instituições fi
nanceiras como responsáveis pela retenção e reco
lhimento do IOF, do imposto sobre o rendimento de
operações e aplicações financeiras da CPMF

e) cobrança ou devolução de CPMF, IH e IOF,
quando apurados erros pelas instituições arrecada
doras.

2) do Banco de Brasil, com relação a:
a) implementação de política de segurança dos

sistemas de informação recomendada pelo TCU;
b) controles e treinamento de caixas do banco

para diminuir a ocorrência de erros de transcrição de
documentos de arrecadação;

c) supervisão dasagências com respeito a con
tas não sujeitas à cobrança de CPMF.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Júlio César.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°,da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003.-
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 5!:l9, DE 2003

(Do Sr. João Correia)

Solicita informações ao Ministro da
Fazenda sobre a estrutura operacional da
Delegacia da Receita Federal no Acre.

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, à Mesa Diretora

da Câmara dos Deputados, seja enviado pedido de
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda no sentido de esclarecer o se
guinte:
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4) Quais os Municípios do Estado do Acre con
tam com escritórios ou postos permanentes de fiscali
zação da Receita Federal instalados em seus territóri
os;

5) Qual o efetivo de funcionários, especialmente
de fiscais, em cada um desses escritórios, inclusive
na Capital do Estado;

6) Se este efetivo é permanente ou rotativo.
Nestes termos, Aguarda deferimento.

Sala das Comissões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado João Correia, PMDB/AC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003. -
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 600,
DE 2003

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Ministro da Previdência e
Assistência Social, informações acerca
das pensões pagas aos "ex-soldados da
borracha", que trabalharam nos seringais
da Amazônia, durante a Segunda Guerra
Mundial.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V, § 2° e 115, inci
so I, do Regimento Interno da Câmara do Deputados,
requeiro a V.Exa . seja encaminhado, ao Senhor Minis
tro da Previdência e Assistência Social, o seguinte
pedido de informação:

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil as
sinou vários acordo com os Estados Unidos, que ob
jetivava a extração de látex para os Países Aliados,
principalmente para os americanos e com isso o Go
verno Brasileiro convocou em torno de 50 mil traba
lhadores para trabalhar nos seringais da Amazônia.

Esses trabalhadores, conhecidos como "soldados
da borracha", vêm a muitos anos reivindicando o en
quadramento da categoria na condição de ex-camba-

tentes de guerra, para assim poder usufruir dos mes
mos benefícios. Atualmente a Constituição prevê ape
nas o pagamento, pelo INSS, de dois salários mínimos
como pensão vitalícia à esses "ex-soldados da borra
cha", desde que não possuam meios de subsistência.

Diante do exposto solicito deste Ministério, as
seguintes informações:

Quantos trabalhadores recebem o beneficio, es
pecificando desde quando e relação dos mesmos;

Quantos dependentes legais recebem o benefí
cio, especificando desde quando e a relação dos
mesmos;

Quantos trabalhadores entraram com o proces
so de pedido do benefício, e que ainda não estão re
cebendo. Especificando os motivos da demora e a re
lação dos mesmos;

Quantos trabalhadores tiveram seu pedido de
pensão indeferido. Especificando os motivos que leva
ram a essa decisão, bem como a relação dos mesmos.

Qual o valor total dos benefícios pagos, mensal
mente, para esses trabalhadores e seus dependen
tes, nos últimos dois anos?

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 601, DE 2003.

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro dos
Transportes informações referentes ao
transporte marítimo no Estado do Ama~

zonas.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I do Regimento Interno, solicito a V.Exa

. seja solici-



Solicita ao Senhor Ministro de Ciên
cia e Tecnologia informações referentes
ao estudo desenvolvido pelo Museu Pa
raense "Emílio Goeldi" e pela ONG Con
servation International do Brasil.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 603, DE 2003.

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I do Regimento Interno, requero a V.Exa

. que seja
solicitado ao Senhor Ministro de Ciência e Tecnologia
as seguintes informações.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 602, DE 2003

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro de Co
municações informações referentes à de
missão de 53 trabalhadores da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, ocor
rida no ano de 2002.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I do Regimento Interno, solicito a V.Exa. seja solici
tado do Senhor Ministro das Comunicações informa
ções referentes à demissão de 53 trabalhadores da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ocorrida
no ano de 2002.

Recebi em meu gabinete Comissão de Traba
lhadores vinculados ao Sindicato dos Correios e Telé
grafos do Distrito Federal e Região do Entorno, que fí
zeram uma exposição de motivos acerca da demis
são de 53 trabalhadores da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, ocorrida no ano de 2002.

Alegam os trabalhadores que as demissões
atingiram somente parte dos aposentados, entre es-

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.
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tado ao Senhor Ministro dos Transportes informações tes, algumas lideranças que discordavam do proces-
referentes ao transporte marítimo no Estado do Ama- so de privatização da empresa e do processo de ter-
zonas, de acordo com o que segue: ceirização de suas atiVidades.

1. Total de embarcações licenciadas para o Argumentam também que decisão do STF, pu-
transporte depassageiros no Estado? blicada no Diário de Justiça de 27/05/1998, assegu-

2. Qual o contingente de pessoal que fiscaliza rou aos funcionários o direito a requererem aposenta-
essas embarcações e qual o período em que esse doria e, para aqueles que o desejassem, poderiam
processo é realizado? fazê-Ia sem a extinção do contrato de trabalho. Hes-

3. Planilha dos naufrágios acontecidos nos últimos saltam que apesar da disposição ao diálogo dos atua-
05 (cinco) anos, quantificando mortos e feridos, e quais is gestores daEmpresa Brasileira de Correios e Telé-
embarcações envolvidas, no Estado do Amazonas. grafos, a situação até o momento não foi solucionada.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu- Com base na argumentação acima solicito as
tada Vanessa Grazziotin, PCdeB/AM. seguintes informações:

a) Qual o número de trabalhadores que foram
demitidos da Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos no ano de 2002?

b) Qual o número de trabalhadores que foram
reintegrados?

c)Qual a razão que motivou a não reintegração
dos demais trabalhadores que foram demitidos?

Sala das Sessões, em 22 de julho de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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Conforme dados divulgados pelo Instituto Naci
onal de Pesquisas Espaciais (INPE) houve, no perío
do de 2001-2002, um crescimento de 40% no desma
tamentoda Amazônia Legal em relação ao período
de 2000-2001.

Com base nisso, o Museu Paraense "Emílio Go
eldi" e a ONG Conservation International do Brasil
elaboraram documento no qual constam iniciativas de
políticas públicas para ocupação sustentável da re
gião Amazônica, baseada em cinco eixos: controle e
fiscalização do desmatamento; unidades de conser
vação e terras indígenas; ciência e tecnologia; conso
lidação de assentamentos rurais; e recuperação de
áreas degradadas.

Diante do exposto solicito deste Ministério o que
segue:

Fotocópia do estudo desenvolvido pelo Museu
Paraense "Emílio Goeldi" e pela ONG Conservation
lnternational do Brasil, no que diz respeito às propos
tas de desenvolvimento para a região Amazônica.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 604, DE 2003

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita da Senhora Ministra das Mi
nas e Energia informações referentes aos
blecautes ocorridos na cidade de Mana
us, no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
sol do Regimento Interno, solicito a V.Exa. seja solici
tado da Senhora Ministra das Minas e Energia infor
mações referentes aos blecautes ocorridos na cidade
de Manaus, no Estado do Amazonas.

No dia 17 de julho de 2003, às 6h14, a cida
de de Manaus ficou totalmente privada do forneci
mento de energia elétrica. O blecaute atingiu toda
a cidade, causando grandes transtornos aos mora
dores. O trânsito ficou caótico sem o funcionamen
to dos semáforos, provocando grandes congestio
namentos. As aulas foram suspensas em diversas
escolas da rede de ensino, no horário matutino. O
comércio paralisou suas atividades no período da
manhã. A REMAM (Refinaria de Petróleo de Ma
naus), comunicou que o blecaute provocou a per
da de dez toneladas do Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP). Por falta de energia, o abastecimento de
água foi suspenso, segundo informações da em
presa Águas do Amazonas.

Segundo a empresa geradora e distribuidora
Manaus Energia, às 8h45, 80% do fornecimento ha
via se restabelecido. Mas, informações do jornal A
Crítica afirmam que nas Zonas Norte e Zona Leste
da cidade o fornecimento de energia só foi restabe
lecido no período da tarde.

Diante do exposto solicito as seguintes infor
mações:

a) O que motivou o blecaute de energia na cida
de de Manaus?

b) Se há riscos de novas interrupções no forne
cimento?

c) Qual é demanda de consumo hoje em Ma
naus e qual a capacidade de geração instalada e
efetiva?

d) Quais as medidas que vem sendo tomadas
para evitar crises no fornecimento de energia em Ma
naus?

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.



Solicita Informações ao Sr. Ministro
das Comunicações referentes às normas
em vigor para autorização de. instalação
e fiscalização de estações rádio-base de
telefonia celular - ERBs - e equipamen
tos afins.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO instalações se proliferaram consideravelmente nos úl
timos anos em nosso país.

N° 606, DE 2003 Nesse sentido, tais informações são necessári-
(Do Senhor Ivan Valente) as para a maior compreensão da regulamentação e

acompanhamento deste setor por parte dos poderes
públicos e sobre a situação em que se encontra a re
gião do ABCD, um dos principais pólos econômicos
de nossa nação, a respeito.

Sala das Sessões, em de julho de 2003. - Ivan
Valente Deputado Federal PT/SP.

Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts.
115 e 116do Regimento Interno, que, ouvida a mesa,
esta Casa seja esclarecida a respeito das normas em
vigor para autorização de instalação e fiscalização
das antenas de telefones celulares, chamadas de es
tações rádio-base de telefonia celular - ERBs e equi
pamentos afins, bem como, sobre a situação em que
se encontram estes equipamentos citados na região
do ABCD, no estado de São Paulo.

Nessesentido solicitamos os seguintes esclare
cimentos:

1 - Há, atualmente, alguma norma federal, seja
deste Ministério ou da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações), a ser obedecida para a instala
ção de estações de rádio-base de telefonia celular 
ERBs e equipamentos afins?;

2 - A quem compete a autorização para instala
ção das ERBs, bem como a fiscalização sobre os
possíveis impactos provocados pela instalação e fun
cionamento destes equipamentos?;

3 - Quantas ERBs, com autorização dos órgãos
competentes, estão instaladas na região do ABCD, no
estado de São Paulo, discriminando pelos municípios
que a compõem, ou seja: Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ri
beirão Pires e Rio Grande da Serra?;

4 - Há na mesma região do ABCD, alguma ERB
instalada irregularmente ou sem autorização, ou pen
dente de regularização/autorização?

Em caso afirmativo, onde estão localizadas, dis
criminando por municípios?

Justificação

A sociedade brasileira, através de seus setores
organizados, vem manifestando, com razão, preocu
pação cada vez maior em relação às conseqüências
ambientais e os possíveis danos à saúde pública pro
vocados pelas ERBs ~ Estações Rádio-Base, cujas

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa nO 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "adreferendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
W 607 , DE 2003

(Do Senhor Ivan Valente)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Saúde referente às políticas públicas
específicase/ou programas especiais de
saúde de atendimento aos portadores da
moléstia Vitiligo~

Senhor Presidente:

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a
mesa, esta Casa seja esclarecida a respeito da exis
tência de políticas públicas específicas e/ou progra
mas especiais deste Ministério voltados para o aten
dimento dos portadores de vitiligo.

Nesse sentido solicitamos os seguintes escla
recimentos:

5 - Existe, atualmente, algum programa espe
cial para o atendimento dosportadores de vitiligo?;

6 - O governo brasileiro importa medicamen
tos para tratamento de vitiligo?

Em caso afirmativo, de que países?;

7 - Existe alguma relação com o governo cu
bano visando o atendimento do portador de vitiligo?
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Justificação

Tais esclarecimentos são necessários para mai
or compreensão da política que vigora em nosso país
em relação ao atendimento do portador de vitiligo, na
medida em que os preços elevados dos medicamen
tos colocam dificuldades para que pacientes possam
adquiri-los e, ao mesmo tempo, os planos privados de
saúde colocam obstáculos para cobertura dessa pa
tologia.

Sala das Sessões, de julho de 2003. - Ivan Va
lente, Deputado Federal PT/SP.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 608, DE 2003

(Do Sr. Alberto Goldman)

Solicita informações à Sra. Ministra
de Minas e Energia sobre instituição de
imposto permanente para financiar o se
tor de energia elétrica.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações à Sra. Ministra de Minas e Energia
sobre instituição de imposto permanente para financi
ar o setor e energia elétrica.

1) Estão sendo realizados estudos para a cria
ção de imposto permanente para financiar o setor de
energia elétrica?

2) Solicito cópia do inteiro teor dos estudos realiza
dos no âmb~o desse Ministério sobre criação de imposto
permanenté para financiar o setor de energia elétrica.

Justificação

Em matéria publicada na Folha on line de 07 de
julho de 2003, sob o título "Governo estuda transfor
mar séguro-apagão em imposto permanente", segun
do a qual:

"O seguro-apagão, que deveria ser extinto a
partir de 2005, pode se tornar um imposto permanen
te para financiar o setor de energia elétrica.

Segundo a ministra de Minas e Energia, Di/ma
Roussef, é preciso criar um fundo para proteger de
possíveis desvalorizações do real os investimentos
na construção de novas usinas. O dinheiro do segu
ro-apagão seria uma das formas para abastecer este
fundo.

A proposta do ministério é que o fundo sirva
para criar um "colchãd' que diminua os riscos que difi
cultam o acesso ao crédito por parte dos investidores.
"Não é possível supor que o câmbio vai ficar estável
daqui para a frente", disse a ministra.

"Este fundo hedge poderia dar mais segurança
aos investidores, amortizando as variações cambiais
e de juros quando houver dificuldades para se buscar
recursos no exterior", afirmou.

O seguro-apagão foi criado durante o raciona
mento de energia para que fossem instaladas usinas
termoelétricas que poderiam entrar em funcionamen
to caso houvesse um novo racionamento até 2005.

A partir deste ano já haveria novas usinas cons
truídas e o seguro-apagão poderia ser retirado da
conta de luz dos consumidoresll

•

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Alberto Goldman

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 609, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro das Comuni
cações, Miro Teixeira, informações sobre
emissoras educativas

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli-



Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constítuição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, §1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE: INFORMAÇÕES
N° 611, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro do Desen
volvimento Agrário, Miguel Rosseto, in
formações sobre ações que o ministério
executa em parceria com associações,
fundações e ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desen
volvimento Agrário, Miguel Rossetto, em meio digital
(disquete), ou, em último caso, em forma de texto im
presso, as seguintes informações relativas as ações
que o ministério executa em parceria com associa
ções, fundações e ONGs:

8. Que tipos de parcerias (convênios, contratos,
acordos) este rninistério se permite fazer com associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,fun
dações,OSCIPs?
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citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Co- 5. Que tipos de parcerias (convênios, contratos,
municações, Miro Teixeira, em meio digital (disquete), acordos) este ministério se permite fazer com associ-
ou, em último caso, em forma de texto impresso, as ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun-
seguintes informações relativas as emissoras educa- dações,OSCIPs?
tivas: 6. Que tipo de programas e projetos este minis-

1. Listagem das emissoras de rádios e TVs edu- tério se permite implementar com associações comu-
cativas do país, com endereço completo, e nomes nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
dos dirigentes das entidades agraciadas. OSCIPs?

2. Plano de distribuição de novos canais de 7. Que procedimentos devem adotar as associa-
emissoras de rádio e TVs educativas, por município, ções comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun-
Unidade da Federação. Que canais estão disponíveis dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
hoje? parcerias (convênios, contratos, acordos), programas

3. Quais os procedimentos administrativos es- e projetos, deste ministério?
pecíficos para, prefeituras, câmaras de vereadores, Sala das Sessões, julho de 2003. -Edson
assernbléias, universidades e fundações em geral, se Duarte, Deputado Federal (PV-BA).
habilitarem a um canal de rádio ou TV educativa?

4. Qual a legislação que contempla a outorga de
rádios e TVs educativas?

Sala das SeSSões, julho de 2003. - Edson Duarte,
Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presídência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 610, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita aO Sr. Ministro das Comuni
cações, Miro Teixeira, informações sobre
ações que o ministério executa em parce,.
ria com associações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição.Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Co
municações, Miro Teixeira, em meio digital (disquete),
ou, em último caso, em forma de texto impresso, as
seguintes informações relativas as ações queo minis
tério executa em parceria com associações, funda
çõese ONGs:



Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 613, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro da Saúde,
Humberto Costa, informações sobre
ações que o ministério executa em parce
ria com associações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam solici
tadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, Hum
berto Costa, em meio digital (disquete), ou, em último
caso, em forma de texto impresso, as seguintes infor
mações relativas as ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e ONGs:

14. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

15. Que tipo de programas e projetos este ministé
rio se permite implementar com associações comunitá
rias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações, OSCIPs?

16. Oue procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA)

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Inte
gração Nacional, Ciro Gomes, em meio digital (dis
quete), ou, em último caso, em forma de texto impres
so, as seguintes informações relativas as ações que o
ministério executa em parceria com associações, fun
dações e ONGs:

11. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos,ONGs,
fundações,OSCIPs?

12. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 612, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro da Integra
ção Nacional, Ciro Gomes, informações
sobre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.
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9. Que tipo de programas e projetos este minis- 13. Que procedimentos devem adotar as associ-
tério se permite implementar com associações comu- ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun-
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações, dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
OSCIPs? parcerias (convênios, contratos, acordos), programas

10. Que procedimentos devem adotar as associ- e projetos, deste ministério?
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun- Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às Duarte, Deputado Federal (PV-BA).
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

~---- " --~------- - ----- ~ ~--- --~~--~
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Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 614, DE 2003.

(Do Sr. Rena.to Cozzolino)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa, sobre aviões da Airbus, mode
los A319, A320 e A330, que apresentam
defeitos.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art.50, § 2° da Constitui
ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V.Ex.a

, seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Defesa, no âmbito do
Comando da Aeronáutica o Departamento de Avia
ção Civil - DAC, o seguinte pedido de informações:

A presente solicitação, deve-se à necessidade
de esclarecer sobre defeitos no sistema de navega
ção de emergência das aeronaves Airbus. A Empresa
Tam utiliza cerca de 53 aviões, nos modelos A319,
A320 e A 330, que possivelmente estão voando há
meses com problemas.

Nossa preocupação, deve-se a uma série de
acidentes ocorridos em todo o Brasil tendo como pro
tagonista o Fokker 100 - modelo de aeronave de fa
bricação holandesa, usado pela empresa TAM que
garantia a segurança da aeronave. O número de aci
dentes com Fokker 100, ceifou muitas vidas, sendo o
mais grave ocorrido em São Paulo no ano de 1996,
quando um avião Fokker 100 caiu poucos minutos
após ter decolado do aeroporto de Congonhas, ma
tando 96 pessoas entre passageiros, tripulantes e
transeuntes.

Informar como se dá o processo de autorização
e liberação por este Departamento, para aeronaves
procederem a periodicidade semanal de vôos. O DAC
procede alguma fiscalização sobre a manutenção dos
aviões para sua liberação ou não? Caso afirmativo,

enviar documentos com inteiro teor sobre os modelos
A319, A320 e A 330 da empresa TAM.

a) As empresas apresentam Certificado de Segu
rança das aeronaves emitido pelo fabricante? Em caso
positivo, favQr enviar cópias, com seu inteiro teor?

b) Informar se é do conhecimento deste DAC,
que Aviões Airbus, modelos A319, A320 e A 330 (da
empresa· TAM) voam há meses, com problemas no
sistema de navegaçãode emergência - o monitor do
RMI ( indicador magnético de rádio), localizado no pa
inel do co-piloto, está desconectado em decorrência
do perigo de provocar curto~circuito, comenta-se que
houve falha de fabricação da empresa Thales. Quais
os problemas que podem vir a ocorrer com a.s aerona
ves que apresentam esses defeitos?

Sala das Sessões, 15 de julho de 2003. - Rena
to Cozzolino, Deputado FederalPSC - RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50,§ 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com.o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991 , é p$lo encaminhamento.
Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 615, DE 2003

(Do Sr. EdsonDuarte)

Solicita ao Sr. Secretário Especial
de Desenvolvimento Econômico e Social,
Tarso Genro, informações sobre ações
que a Secretaria executa em parceria
com associações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Sr. Secretário Especial de
Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro,
em meio digital (disquete), ou, em último caso, em for
ma de texto impresso, as seguintes informações rela
tivas as ações que a Secretaria executa em parceria
com associações, fundações e ONGs:
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17. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) esta Secretaria se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

18. Que tipo de programas e projetos este Se
cretaria se permite implementar com associações co
munitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

19. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, desta Secretaria?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson Du
arte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 11S e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°,do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 616, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita à Sra. Ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, informações so
bre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Senhor Presidente

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
Art. SO da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssima Sra. Ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, em meio digital (disquete),
ou, em último caso, em forma de texto impresso, as
seguintes informações relativas as ações que o minis
tério executa em parceria com associações, funda
ções e ONGs:

20. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

21 . Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

22. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. SO, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 617, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita à Sra. Ministra das Minas e
Energia, Dilma Roussef, informações so
bre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. SO da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssima Sra. Ministra das Minas e
Energia, Dilma Roussef, em meio digital (disquete),
ou, em último caso, em forma de texto impresso, as
seguintes informações relativas as ações que o minis
tério executa em parceria com associações, funda
ções e ONGs:

23. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as-



Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 619, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro da Previdên
cia Social, Ricardo Berzoini, informações
sobre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Previdência
Social, Ricardo Berzoini, em meio digital (disquete),
ou, em último caso, em forma de texto impresso, as
seguintes informações relativas as ações que o minis
tério executa em parceria com associações, funda
çõese ONGs:

29. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos ONGs
fundações, OSCIPs? "

30. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

31. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 618, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, Guido Man
tega, informações sobre ações que o mi
nistério executa em parceria com associ
ações, fundações e ONGs.

Senhor Presídente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro do Planeja
mento, Orçamento. e Gestão, Guido Mantega, em
meio digital (disquete), ou, em último caso, em forma
de texto impresso, as seguintes informações relativas
as ações que o ministério executa em parceria com
associações, fundações e ONGs:

26. Que tipos de. parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos ONGs
fundações, OSCIPs? "

27. Que tipo deprogramas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitári;:ls e sem fins lucrativos, ONGs, fundações
OSCIPs? '

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade como art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, á pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.
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sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, 28. Que procedimentos devem adotar as associ-
fundações, OSCIPs? ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun-

24. Que tipo de programas e projetos este minis- dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
tériose permite implementar com associações comu- parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações, e projetos, deste ministério?
OSCIPs? Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson

25. Que procedimentos devem adotar as associ- Duarte, Deputado Federal (PV - BA).
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun- Despacho
dações, OSCIPs, para,. em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas O presente requerimento de informação está de
e projetos, deste ministério? acordo com o art.SO, § 2°, da Constituição Federal e

Sala das Sessões, julho de 2003. _ Edson com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
Duarte, Deputado Federal (PV _ BA). mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató

rio, em conformidade com o art. 2°, §1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991 ,á pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,. 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.
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Despacho

o presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
rnara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11 , de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 620, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro da Agricultu
ra, Pecuária e Abastecimento, Roberto
Rodrigues, informações sobre ações que
o ministério executa em parceria com as
sociações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodri
gues, em meio digital (disquete), ou, em último caso,
em forma de texto impresso, as seguintes informa
ções relativas as ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e ONGs:

32. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

33. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

34. Que procedimentos devem adotar as asso
ciações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso
às parcerias (convênios, contratos, acordos), progra
mas e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 621, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro da Ciência e
Tecnologia, Roberto Amaral, informações
sobre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência
e Tecnologia, Roberto Amaral, em meio digital (dis
quete), ou, em último caso, em forma de texto impres
so, as seguintes informações relativas as ações que o
ministério executa em parceria com associações, fun
dações e ONGs:

35. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

36. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

37. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-



Solicita ao Sr. Ministro da Cultura,
Gilberto Gil, informações sobre ações
que o ministério executa em parceria

com associações, fundações e ONGs.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 623, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultu
ra, Gilberto Gil, em meio digital (disquete), ou, em últi
mo caso, em forma de texto impresso, as seguintes
informações relativas as ações que o ministério exe
cuta em parceria com associações, fundações e
ONGs:

41. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

42. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

43. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.
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mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató- Defiro, "ad referendum" da Mesa.
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da Em de de 2003.
Mesa n° 11 , de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 622, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro das Cidades,
Olívio Dutra, informações sobre ações
que o ministério executa em parceria
com associações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cida
des, Olívio Dutra, em meio digital (disquete), ou, em
último caso, em forma de texto impresso, as seguintes
informações relativas as ações que o ministério exe
cuta em parceria com associações, fundações e
ONGs:

38. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

39. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

40. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116do Regimento InternodaCâ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11 , de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 624, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Secretário Especial
de Direitos Humanos, Nilmário Miranda,
informações sobre ações que a Secreta
ria executa em parceria com associa
ções, fundações e ONGs.

Senhor Presidente

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art.
24, Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam
solicitadas ao Excelentíssimo Sr. Secretário Especi
al de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, em meio
digital (disquete), ou, em último caso, em forma de
texto impresso, as seguintes informações relativas
as ações que a Secretaria executa em parceria com
associações, fundações e ONGs:

44. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) esta Secretaria se permite fazer com
associações comunitárias e sem fins lucrativos,
ONGs, fundações, OSCIPs?

45. Que tipo de programas e projetos este Se
cretaria se permite implementar com associações
comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, funda
ções, OSCIPs?

46. Que procedimentos devem adotar as asso
ciações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso
às parcerias (convênios, contratos, acordos), progra
mas e projetos, desta Secretaria?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 625, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro da Educa
ção, Cristovam Buarque, informações so
bre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Senhor Presidente

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art.
24, Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Educação, Cristovam Buarque, em meio digital (dis
quete), ou, em último caso, em forma de texto im
presso, as seguintes informações relativas as ações
que o ministério executa em parceria com associa
ções, fundações e ONGs:

47. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com
associações comunitárias e sem fins lucrativos,
ONGs, fundações, OSCIPs?

48. Que tipo de programas e projetos este mi
nistério se permite implementar com associações
comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, funda
ções, OSCIPs?

49. Que procedimentos devem adotar as asso
ciações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso
às parcerias (convênios, contratos, acordos), progra
mas e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA)

Despacho

O presente requerimento de informação está
de acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Fe
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados. O parecer, dispen
sado o relatório, em conformidade com o art. 2°, §
1°, do Ato da Mesa n° 11, de 1991, é pelo encami
nhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 626, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro dos Espor
tes, Agnelo Queiroz, informações sobre
ações que o ministério executa em parce
ria com associações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos
Esportes, Agnelo Queiroz, em meio digital (disquete),
ou, em último caso, em forma de texto impresso, as
seguintes informações relativas as ações que o minis
tério executa em parceria com associações, funda
çõese ONGs:

50. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

51. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

52. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

Despacho

o presente requerimento de informação está
de acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Fede
ral e com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o
relatório, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do
Ato da Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminha
mento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 627, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda,
Antonio Palocci, informações sobre
ações que o ministério executa em parce
ria com associações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazen
da, Antonio Palocci, em meio digital (disquete), ou,
em último caso, em forma de texto impresso, as se
guintes informações relativas as ações que o ministé
rio executa em parceria com associações, fundações
eONGs:

53. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações, OSCIPs?

54. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

55. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 628, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro do Turismo,
Walfrido Mares Guia, informações sobre
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ações que o ministério executa em parce
ria com associações, fundações e ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro do Turismo,
Walfrido Mares Guia, em meio digital (disquete), ou,
em último caso, em forma de texto impresso, as se
guintes informações relativas as ações que o ministé
rio executa em parceria com associações, fundações
e ONGs:

56. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

57. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu
nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

58. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa nO 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 629, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Secretário Especial
da Aquicultura e Pesca, José Fritsch, in
formações sobre ações que a Secretaria
executa em parceria com associações,
fundações e ONGs.

Senhor Presidente

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Sr. Secretário Especial da
Aquicultura e Pesca, José Fritsch, em meio digital
(disquete), ou, em último caso, em forma de texto im
presso, as seguintes informações relativas as ações
que esta Secretaria executa em parceria com associ
ações, fundações e ONGs:

59. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) esta Secretaria se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações,OSCIPs?

60. Que tipo de programas e projetos esta Se
cretaria se permite implementar com associações co
munitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

61. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, desta Secretaria?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 630, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita ao Sr. Ministro do Trabalho
e Emprego, Jaques Wagner, informações
sobre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro do trabalho e
Emprego, Jaques Wagner, em meio digital (disquete),



Solicita ao Sr. Ministro dos Trans
portes, Anderson Adauto, informações
sobre ações que o ministério executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 632, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro dos Transpor
tes, Anderson Adauto, em meio digital (disquete), ou,
em último caso, em forma de texto impresso, as se
guintes informações relativas as ações que o ministé
rio executa em parceria com associações, fundações
e ONGs:

68. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
fundações, OSCIPs?

69. Que tipo de programas e projetos este minis
tério se permite implementar com associações comu-

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE: INFORMAÇÕES
N° 631, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita à Sra. Secretária Especial
de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Matilde Ribeiro, informações so
bre ações que a Secretaria executa em
parceria com associações, fundações e
ONGs.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssima Sra. Secretária Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Matilde
Ribeiro, em meio digital (disquete), ou, em último
caso, em forma de texto impresso, as seguintes infor
mações relativas as ações que esta Secretaria execu
ta em parceria com associações, fundações e ONGs:

65. Que tipos de parcerias (convênios, contra
tos, acordos) esta Secretaria se permite fazer com as-
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ou, em último caso, em forma de texto impresso, as sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs,
seguintes informações relativas as ações que o minis- fundações, OSCIPs?
tério executa em parceria com associações, funda- 66. Que tipo de programas e projetos esta Se-
ções e ONGs: eretaria se permite implementar com associações co-

62. Que tipos de parcerias (convênios, contra- munitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
tos, acordos) este ministério se permite fazer com as- OSCIPs?
sociações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, 67. Que procedimentos devem adotar as associ-
fundações,OSCIPs? ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun-

63. Que tipO de programas e projetos este ministé- dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
rio se permite implementar com associações comunitári- parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
as e sem fins lucrativos, ONGs, fundações, OSCIPs? e projetos, desta Secretaria?

64. Que procedimentos devem adotar as associ- Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun- Duarte, Deputado Federal (PV-BA).
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).
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nitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fundações,
OSCIPs?

70. Que procedimentos devem adotar as associ
ações comunitárias e sem fins lucrativos, ONGs, fun
dações, OSCIPs, para, em cada caso, ter acesso às
parcerias (convênios, contratos, acordos), programas
e projetos, deste ministério?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 20, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputa.dos. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 633, DE 2003

(Do Sr. Antônio Canos Biffi e outros)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre as liberação de recursos
para a aquisição de equipamentos para o
Hospital Universitário de Dourados, anti
ga Santa Casa, município de Dourados,
Mato Grosso do Sul.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa, com base no art. 50, da Cons

tituição Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regimento
Interno que. ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr.
Ministro da Saúde, as seguintes informações:

1. Qual é a atual fase administrativa de processa
mento de projetos com vistas à liberação de recursos
para equipar o Hospital Universitário de Dourados, anti
ga Santa Casa, no montante de R$4.884.119,OO (qua
tro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e cento e
dezenove reais), previstos em emendas ao Orçamento
da União de 2003, bem como outros instrumentos orça
mentários, instruído por planos de trabalho da Secreta
ria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul,

2. Sejam elencados eventuais entraves burocrá
ticos que incidam sobre a liberação dos recursos su
pra referidos, e a conseqüente previsão de prazos
para a sua efetivação.

Justificação

O efetivo funcionamento da Unidade Hospitalar
que ficou conhecida como Santa Casa de Dourados,
atual Hospital Universitário, é uma aspiração que já
se transformou em agonia, em razão das intempéries
pelas quais vem passando esse nosocômio, desde o
início de sua edificação e agora, para atingir a plenitu
de de atendimento.

São cerca de 700 mil habitantes dos 34 municí
pios que formam a Região da Grande Dourados,
aguardando a consecução da Rede Saúde, que tem
Dourados como Pólo Regional.

É inaceitável para nós tanto quanto para a popu
lação, que nos 12.800m2 de uma estrutura hospitalar
complexa como é a do atual Hospital Universitário,
funcione há meses tão somente serviços ambulatori
ais. Para reverter este quadro é imprescindível a dis
ponibilização de equipamentos adequados.

Com vistas ao funcionamento, foram estabeleci
dos convênios da Secretaria de Estado de Saúde
com o Ministério da Saúde. Além disso, num esforço
conjunto da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul
foram destinadas emendas ao Orçamento Geral da
União (n° 71130009) para a execução no corrente
exercício, cujo objeto comum é a aquisição de equipa
mento e material permanente, e das quais pleiteamos
a liberação de R$4.884.119,00 (quatro milhões, oito
centos e oitenta e quatro mil e cento e dezenove rea
is), conforme especificação apresentada nos Planos
de Trabalho elaborados nos últimos três anos pela
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do
Sul.

Quer nos parecer que o rito processualístico ad
ministrativo está avançado, restando execução do
que foi comprometido.

A falta de liberação dos recursos gera enormes
transtornos: sob o aspecto técnico, atrasa à programa
ção da efetivação da Rede Saúde; de outra via, é inevi
tável o desgaste político que as autoridades de saúde
nas três esferas de poder sofrem em razão de um sofri
mento ainda maior, que é o da população não assistida
na integralidade das possibilidades públicas.

Sensível a essa situação o Sr. Ministro da Saúde
já se comprometeu com o Estado de Mato Grosso do
Sul, a encontrar uma "solução urgente" na aquisição
dos referidos equipamentos, vez que, entende ser 1per
feitamente possível" disponibilizar os recursos.

Nosso requerimento busca identificar eventual en
trave burocrático, técnico ou até mesmo político que es
teja incidindo sobre a liberação dos recursos em tela,
para que a bancada federal possa interceder junto

,----,-"-, ----
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aos órgãos públicos diretamente relacionados aos uma epidemia de grandes proporções e com graves
procedimentos administrativos, auxiliando no que for consequências: social, econômica e de saúde.
possível· o Ministério da Saúde, de forma a garantir O combate e controle dessa epidemia é conhe-
que a população tenha definitivamente, o acesso a cido. É um trabalho incessante, nas ações de campo
uma saúde pública de qualidade, encerrando com (visita domiciliar), educação em saúde, saneamento
mais de uma década de ansiedade dos sulmatogros- básico e aplicação de produtos químicos na fase da
senses. ocorrência de casos. A supervisão e o acompanha-

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu- mento das equipes de campo constituem fator decisi-
tado Antônio Carlos Biffi - Deputado Antônio Cruz voa0 sucesso da campanha.
- Deputado Geraldo Resende - Deputado João É imprescihdível a atuação de Agentes de Saú-
Grandão - Deputado Murifo Zauith - Deputado Nel- de qualificados para essa ação. Além do combate atu-
sonTrad - Deputado Vander .Loubet - Deputado ai, novos programas de erradicação do Aedes Ae-
Waldemir Moka - Senador Delcídio do Amaral - gipty são necessários e urgentes,de forma aprevenir
Senador Juvêncio César da Fonseca - Senador agora, a epidemia do próximo verão. Énesse sentido
Ramez Tebet. que o Ministério da Saúde tem apelado àsprefeituras

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado de todo o Brasil: a erradicação prevenirá casos de
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente dengue hemorrágica e, por conseqüência, a perdia de

vidas humanas.
Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 634, DE 2003

(Do Sr. Geraldo Resende)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre investimentos, convêni
os e demais pactuações voltadas à erra
dicação do Aedes Aegipty e combate à
Dengue no Município de Dourados, MS.

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., com base no art. 50, da

Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas,
ao Sr. Ministro da Saúde, as seguintes informações:

1. Quais as ações desenvolvidas pelo Ministério
da Saúde no corrente ano, com vistas à erradicação
do Aedes Aegipty e no combate à dengue e no muni
cípio de Dourados, MS;

2. Rol de convênios e demais instrumentos jurí
dicos estabelecidos entre o Ministério da Saúde e a
Prefeitura de Dourados e10u o Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul, com destinação ao município de
Dourados, para a erradicação do Aedes Aegipty e no
combate à dengue e no município de Dourados, MS.

Justificação

É alarmante o número de caso de dengue em
Dourados. A notificação de 1102 casos neste ano,
sendo 705 já confirmados, aponta a necessidade de
redirecionamento da atuação da Prefeitura. Urge a
ação do poder público municipal, sob pena de termos

A taxa de incidência de dengue em Dourados é
a maior do Estado, superando a Capital, o que de
monstra a ausência dopoder publico municipal naqui
lo que é básico dentre suas obrigações como inte
grante do SUS, ou seja, as ações de controle do vetor,
atividades de supervisão e acompanhamento das vi
sitas de campo, e principalmente, naquela que dleve
ria ser o foco principal da campanha: as práticas de
educação em saúde e mobilização social em torno do
combate ao vetor.

Dentre as pactuações feitas na área da saúde,
existe a chamada Programação Pactuada e Integrada
das Endemias, cujas metas gerais prevêem a redu
ção de 50% dos casos de dengue em 2003 em rela
ção a 2002; redução no índice predial de infestação
do Aedes aegypti e a não ocorrência de casos de
dengue hemorrágica nos municípios.

Com estas metas a Prefeitura de Dourados se
comprometeu formalmente, compromisso ao que tem
faltado. O pior ainda está por vir, a medida que se
aproximam meses mais quentes e com eles as chu
vas de verão.

Previsibilidade é sinal de maturidade e proteção
à vida. Casualidade é sinal de irresponsabilidade e
exposição à morte.

Lembramos que há um repasse mensal feito
pelo Ministério da Saúde, diretamente ao Fundo Mu
nicipal de Saúde, no montante de R$ 33.276,00, de
exclusiva destinação às ações de combate e controle
de doenças como a dengue, sem contar os agentes
de saúde pública cedidos ao Município.
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Mais uma vez fica constatado que a Prefeitura
de Dourados não vem fazendo o seu dever de casa:
cuidar da saúde dos seus cidadãos, prevenindo a
ocorrência de doenças. Já nos aproximamos do pata
mar de infestação considerado calamitoso pela OPAS
-- Organização Panamericana de Saúde. Do ponto de
vista epidemiológico expõe a população a sérios ris
cos de ocorrência da reurbanização da febre amarela.
O caso é ainda mais grave se levarmos em conta a
atual curva ascendente da epidemia, sendo que, teo
ricamente as larvas do mosquito estão desidratadas,
aguardando as chuvas.

Conclamamos o Ministério da Saúde e o Gover
no do Estado para essa atenção, como têm feito, em
que pese a débil atuação de uma Prefeitura como a
de Dourados, da qual exigimos um reforço nas ações
de combate à dengue, pois não fez e não vem fazen
do a sua parte nesse processo, já que recebe recur
sos para isso: prefere jogar a culpa na população.

É preciso ter a comunidade como aliada nessa
luta, sem, no entanto, querer justificar a inércia do po
der público municipal. Diante dessa imputação injusta
que sofrem os douradense, é imprescindível que pos
sam estar cientes do esforço do Governo Federal
para minorar sua exposição à dengue, o que se fará
pela atenção ao presente requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2003. - Deputado
Geraldo Resende - PPS/MS.

Primeira Vice-Presidência,em de de 2003. - De
putado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
W 635, DE 2003
(do Sr. João Lyra)

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Educação sobre o Fundo de For
talecimento da Escola-FUNDESCOLA, em
especial no que respeita à sua atuação no
estado de Alagoas.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da Constitui

ção Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa
ções ao Sr. Ministro de Estado da Educação, no sentido
de esclarecer esta Casa o total dos recursos aplicados
pelo Fundo de Fortalecimento da Esco
la-FUNDESCOLA, no exercício de 2003.

Justificação

O Fundo de Fortalecimento da Esco
la-FUNDESCOLA constitui-se órgão de extrema rele
vância para o ensino fundamental no País, sobretudo
em ações como construção e adequação de prédios
escolares, apoio ao processo de desenvolvimento e
melhoria da escola, escola ativa e provisão de equi
pamentos e mobiliário.

O FUNDESCOLA utiliza recursos contratados
pelo Brasil ao Banco Mundial e abrange 384 municípi
os brasileiros, selecionados entre os mais carentes
do País, vinte dos quais localizados em Alagoas, a sa
ber: Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Co
queiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Paripueira,
Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Satuba, Arapi
raca, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira
Grande, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, limoei
ro de Anadia, São Sebastião e Taquarana.

No período de 2000-2002, o FUNDESCOLLA fir
mou convênios no valor global de R$ 704 milhões, a
preços correntes, dos quais R$ 29 milhões (4,1%) desti
nados aos vinte municípios alagoanos, que detêm uma
população total da ordem de 1,36 milhões de habitantes.

Em face disso, causa estranheza que, decorridos
sete meses do ano, e agora sob responsabilidade do
novo Governo, os municípios ainda não tenham recebi
do a sistemática para a utilização dos recursos disponibi
lizados pelo BIRD e no valor de R$ 56 milhões.

Considerando-se que o não-emprego dessa
quantia pelo País em 2003, impõe ao Tesouro paga
mento de taxa de permanência à instituição financia
dora, e que esse fato é prejudicial aos interesses naci
onais, faz-se imprescindível que Ministério da Educa
ção e a própria Coordenação do FUNDESCOLA es
clareçam o assunto.

Mencionados esclarecimentos serão repassa
dos à opinião pública de Alagoas, inclusive a dos mu
nicípios do Estado integrantes da área de abrangên
cia do FUNDESCOLA.

Sala das Sessões, 29 de julho de 2003. - Depu
tado João Lyra (PTB-AL).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N° 635 DE 2003

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, em
conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa n° 11,
de 1991, é pelo encaminhamento.



Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, sobre
atividades desempenhadas por empresa
transnacional na captação de informações
de caráterprivaclodo povo brasileiro.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 636 , DE 2003.

(Do Sr. Gustavo Fruet)
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Primeira Vice-Presidência, em de de 2003. - De- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
putado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente N° 637, DE 2003

Defiro, "ad referendum" da Mesa. (Do Sr. Edson Duarte)
Em de de 2003. -

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre a implantação, fi
nanciamentos e viabilização de transpor
te de massa para os centros urbanos.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, §2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en
caminhado ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte
pedido de informações:

Há projetos e estudos visando a implantação, fi
nanciamentos e viabilização de transporte de massa
para os centros urbanos, indicando-se os mesmos.

Em que fase encontra-se o projeto referente à
implantação do metrô na cidade de Curitiba-PR, infor
mando-se estudos eprojetos existentes, e quais crité
rios para viabilização técnico, econômica e financeira,
ou se existe algum projeto para financiamento de
transporte urbano.

Este tipo de investimento dispõe de quais recur
sos da União, linhas de financiamento intemo e exter
no.

Sala das Sessões, em 29 de julho de 2003. 
Deputado Gustavo Fruet.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
W636 DE 2003

o presente requerimento de informa
ção está de acordo com o art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do
Ato da Mesa n° 11, de 1991, é pelo encami
nhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 1.15 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, em meio digital (disquete),
ou, em último caso, em forma de texto impresso, as in
formações relativas as atividades desempenhadas
por empresa transnacional na captação de informa
ções de caráter privado do povo brasileiro.

Conforme artigo assinado por Emir Sader, na
Agência Carta Maior, datado 25 de julho de 2003, os
Estados Unidos pretendem montar ca.tálogo "com dados
de milhões de latino-emericanos de vários países".

A referida matéria ainda assinala que:

"O endurecimento na concessão de vistos
para os EUA por parie das autoridades desse
país no Brasil está conectado com um plano
mais amplo, de formação de um catálogo com
os dados de milhões de latino-americanos de
vários países, O objetivo é permitir que órgãos
de informação e de segurança dos EUA atuem
de forma maciça nO controle dos cidadãos lati
no-americanos. Umâ empresa com sede na
Geórgia de obtenção de dados chamada Choi
cePoint informou que está coletando informação
de dezenas de milhares de latino-americanos
sem consentimento ou conhecimento deles.
Esses dados são vendidos para agências do
govemo dos EUA desde cerca de um ano e
meio".

(. ..)
':,4 empresa ChoicePoint começou a

obter informação sobre a América Latina e a
vendê-Ia para o governo dos EUA com um
contrato de um milhão de dólares com o
Serviço norte-americano de Imigração e Na
turalização, em 2002. O diretor geral da em
presa afirmou que o serviço era inicialmente
usado pelo Serviço do Governo dos EUA
para investigar estrangeiros acuados de co
meter crimes nesse país. Quando alguém
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requer naturalização, eles se valem dos da
dos de ChoicePoint para definir se o indiví
duo cometeu algum crime'~

"No Brasil a empresa obteve informa
ção basicamente sobre negócios privados.
No México, ela utilizou múltiplas fontes, de
documento de seguridade social a cartas de
motoristas, além de registros eleitorais. Au
toridade mexicanas estão tentando recupe
rar 10 computadores que contêm dados so
bre 60 milhões de mexicanos".

"Para confirmar que o serviço têm direta
mente a ver com o endurecimento dos trâmites
de. passaporte nos consulacJos dos EUA, as
pessoas que requerem vistos na Colômbia para
ingressar nos EUA freqüentemente se dão con
ta que os funcionários consulares têm conheci
mento pessoal de sua sindicalização, por exem
plo, o que podem ser usados contra eles. Isso
passará a funcionar de forma maciça no Brasil
a partir deste mês':

Diante desta denúncia, indagamos:

1. A Polícia Federal tem conhecimento
das atividades desempenhadas pela Choi
cePoint - ou similares - no Brasil?

2. Diante dessas denúncias a Polícia
Federal já adotou, ou pretende adotar, que
tipo de iniciativa?

3. O qUê a legislação internacional es
tabelece sobre as atividades de empresas
como esta? Que decisões mais recentes fo
ram tomadas por fóruns internacionais com
relação ao assunto.

4. De acordo com as leis brasileiras, as
ações da ChoicePoint são ilegais?

5. O que a legislação de países como
Estados Unidos, Japão, França, índia, Bra
sil, Argentina, Cuba, Venezuela, Alemanha,
estabelece sobre as atividades de empresas
como esta?

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal (PV - BA).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 637, DE 2003

O presente requerimento de informação
está de acordo com o art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados. O
parecer, dispensado o relatório, em conformida-

de com o art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa n° 11,
de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, de de 2003. - Depu
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 638, DE 2003

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Relações Exteriores, Celso Amorim, so
bre atividades desempenhadas por empresa
transnacional na captação de informações
de caráter privado do povo brasileiro.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Rela
ções Exteriores, Celso Amorim, em meio digital (dis
quete), ou, em último caso, em forma de texto impres
so, as informações relativas a atividades desempe
nhadas por empresa transnacional na captação de in
formações de caráter privado do povo brasileiro.

Conforme artigo assinado por Emir Sader, na
Agência Carta Maior, datado 25 de julho de 2003, os
Estados Unidos pretendem montar "um catálogo
com dados de milhões de latino-americanos de
vários países".

A referida matéria assinala que:

"O endurecimento na concessão de vistos
para os EUA por parte das autoridades desse
país no Brasil está conectado com um plano
mais amplo, de formação de um catálogo com
os dados de milhões de latino-americanos de
vários países. O objetivo é permitir que órgãos
de informação e de segurança dos EUA atuem
de forma maciça no controle dos cidadãos lati
no-americanos. Uma empresa com sede na
Geórgia de obtenção de dados chamada Choi
cePoint informou que está coletando informação
de dezenas de milhares de latino-americanos
sem consentimento ou conhecimento deles.
Esses dados são vendicJos para agências do
governo dos EUA desde cerca de um ano e
meio".

(. ..)
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'~ empresa ChoicePoint começou a
obter informação sobre a América Latina e a
vendê-Ia para o governo dos EUA com um
contrato de um milhão de dólares com o
Serviço norte-americano de Imigração e Na
turalização, em 2002. O diretor geral da em
presa afirmou que o serviço era inicialmente
usado pelo Serviço do· GovernO dos EUA
para investigar estrangeiros acuados de co
meter crimes nesse país. Quando alguém
tequer naturalização, eles se valem dos da
dos de. ChoicePoint para definir se o indiví
duo cometeu algum crime':

"No Brasil a empresa obteve informa
çãobasicamente sobre negócios privados.
No Mêxico, ela utilizou múltiplas fontes, de
documento de seguridade social a cartas de
motoristas, aléf11 de registros eleitorais. Au
toridade mexicanas estão tentando recupe
rar 10 computadores que contêm dados so
bre 60 milhões de mexicanos".

''Para confil7nar qUf? o selViço têm direta
mente a ver com o endurecimento dos trâmites
de passaporte nos consu/~cJos dos EUA, as
pessoas que requerem vistos na Colômbia para
ingressar nosEUA freqüentemente se dão con
ta queo~ funcionários consulares têm .conheci
mento pessoal de sua sindicflização, por exem
plo, o que podem ~er usados contra eles. Isso
passará a funcionar de forma maciça no Brasil
a partir deste mês':

Diante desta denúncia, indagamos:

6. O.Itamarati tem conhecimento das ativi
dades da ChoicePoint, ou similares, no mundo?
Em caso pos~ivo, que outras empresas fazem
este tipo de serviço e em que países?

7:. Diante dessas denúncias, considerando
a ilegalidade das ações desempenhadas pela
ChoicePoint no Brasil, oltarnarati já adotou ou
pretende adotar qu~ tipo de iniciativa?

8. O que.a legislação de países como
Estados Unidos, Japão, França, índia, Bra
sil, Argentina, Cuba, Venezuela, Alemanha,
estabelece sobre as atividades de empresas
como esta?

9. Que decisões mais recentes foram
tomadas por fóruns internacionais com rela
ção ao assunto.

Sala das Sessões, julho de 2003. - Edson
Duarte, Deputado Federal {PV-BA).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 638, DE 2003

o presente requerimento de informa
ção está de acordo com o art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do
Ato da Mesa n° 11, de 1991, é pelo encami
nhamento.

Primeira Vice-Presidência, de 2003. - Deputado
Inocênci.o Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em de de 2003. -

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 639, DE 2003.

{Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro das Rela
ções Exteriores informações sobre. as pro
vidências tomadas pelo órgão quanto à in
vasão francesa em território brasileiro.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I do Regimento Interno, requero a V.Exa

. seja solici
tado ao Senhor Ministro das Relações Exteriores as
seguintes informações:

Em que pese a justa causa de concluir, em terri
tório brasileiro, a libertação de Ingrid Betancourt,
ex-candidata à Presidência da Colômbia e cidadã de
dupla nacionalidade: colombiana e francesa, a opera
çãode resgate por parte do governo francês não res
peitou o acordo diplomático entre os países.

Essa violação à soberania do país se deve a
dois fatos:

O primeiro em relação à invasão do território do
Brasil por 11 franceses, com passaportes diplomáti
cos, entre os quais encontravam-se o chanceler da
França, Dominique Víllepin, e integrantes com forma
ção militar, treinamento especial para ações militares,
a bordo de um Hércules C-130 sem que o governo
soubesse os reais motivos de suas presenças.

Segundo, além da invasão, o impedimento da
Polícia Federal brasileira a fim de que esta vistoriasse
o avião, deixando o governo à mercê dos atos do go
verno francês.

Diante do exposto é que solicito o que segue:



11- Voto

O Projeto sob exame, foi apresentado por seu
ilustre Autor no início de 1999, quando ainda não ha
via sido instituído o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza, pela Emenda Constitucional n° 31, de
2000, posteriormente regulamentado pela Lei Com-

I - Relatório

O Projeto em epígrafe, de autoria do ilustre Sena
dor Eduardo Suplicy, visa a dar operacionalidade à nor
ma programática contida no art. 3°, inciso 111, da Consti
tuição Federal, que estabelece entre os objetivos funda
mentais dei República "erradicar a pobreza e a marginali
zação e reduzir as desigualdades sociais e regionais".

Para tanto, a presente proposição determina
que o Presidente da República, por ocasião de sua
posse, estabelecerá metas nacionais e regionais de
progressiva erradicação da pobreza e diminuição das
desigualdades sócio-econômicas, a serem atingidas
ao longo do período de seu governo, dando conheci
mento ao Poder Legislativo através de mensagem ao
Congresso Nacional. As metas deverão expressar a
redução do número de famílias e pessoas que este
jam vivendo abaixo da linha oficial de pobreza.

Pretende, ainda, o nobre Autor da proposição,
que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentári
as, o orçamento anual, bem como os planos e progra
mas nacionais, regionais e setoriais, contenham, en
tre suas metas, a erradicação da pobreza, e consig
nem os respectivos meios, "nos termos do art. 165 da
Constituição Federal".

Fixa ainda que, o Presidente da República, por
ocasião do envio da mensagem ao Congresso Nacional,
apresentará balanço das ações desenvolvidas por seu
governo para atingir as metas definidas, considerando
as úkimas informações sócio-econômicas disponíveis.

O projeto foi aprovado no Senado Federal (PLS
N°66199) e remetido à Câmara dos Deputados em 31 de
março de 2000. Na Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados foi aprovada emen
da do então Relator, Deputado Jorge Alberto, que attera
o parágrafo único do artigo 1° do projeto, definindo que a
linha oficial de pobreza abrangerá o rendimento anual
mínimo necessário para que um grupo familiar ou uma
pessoa que viva sozinha possa adquirir os bens e servi
ços necessários para uma vida digna.

Esgotado o prazo regimental, nesta Comissão,
não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

de 2003.
Primeiro

Institui a linha oficial de pobreza e
estabelece que o Governo Federal deverá
definir metas de progressiva erradicação
da pobreza e diminuição das desigualda
des socioeconômicas, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação, com emenda (relator: Deputa
do Jorge Alberto); e da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela não implicação
deste e da emenda da Comissão de Se
guridade Social e Família com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orça
mentária (relator: Deputado Armando
Monteiro).

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família Finanças e Tributação
(Art. 54) Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, 11 ....

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 639, DE 2003

O presente requerimento de informa
ção está de acordo com o art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do
Ato da Mesa n° 11, de 1991, é pelo encami
nhamento.

COMISSÕES

PARECERES

PROJETO DE LEI N° 2.661-8, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N° 66/1999

Primeira Vice-Presidência, em de
Deputado Inocêncio Oliveira,

Vice- Presidente.

Defiro, "ad referendum" da Mesa..
Em de de 2003.
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Quais as providências tomadas pelo órgão Publicaçüo do Parecer da Comissão de Finanças
quanto ao fato ocorrido em território brasileiro? e Tributa~?ão

Sala das Sessões, 28 de julho de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM).
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plementar n° 111, de 6 de julho de 2001 , no entanto,
mantém sua atualidade e o inegável mérito de propor
a instituição de mecanismo legal destinado a dar con
cretude à norma constitucional programática relativa
à erradicação da pobreza em nosso País, contida no
art. 3°, inciso 111, da Lei Maior.

Verifica-se, assim, que, em seu art. 1°, o Projeto sob
exame propõe a definição de linha oficial de pobreza, não
contida no disposttivo da cttada Lei Complementar n° 111,
de 2001, que trata deste ponto (art. 3", § 2°).

De fato, a erradicação da pobreza é um dos pos
tulados constitucionais. Q ideal é que tal objetivo ve
nha a ser alcançado sem implicar na assunção de um
modelo de Estado assistencialista. Essas metas, na
cionais e regionais, devem ser conseqüência do de
senvo�vimentosócio- econômico do país.

O Estado deve estimular o crescimento econô
mico e ter capacidade de mobilizar instrumentos ge
radores de emprego e renda, reservando sua porção
assistencialista àquela reduzida •parcela da popula
ção que, mesmo nos países altamente desenvolvi
dos, sempre existe e que nãopode ficar desassistida.

Ainda com relação·· ao Elrtigo 1° da proposição
analisada, a nova redação dada ao seu parágrafo úni
co pelaComissão de Seguridade Social e Família que
alterando, por emenda, suapa.rte final, fixou a defini
ção legal de linha de pobreza, fazendo referência ao
rendimento que permita. a aqUisição dos bens e servi
ços "necessários para uma vida digna", considera
mos bastante genérica e nos parece abrir margem
para uma postura bem mais ampla do assistencialis
mo do queo desejado, que deve ser dimensionado
com base em critérios rigorosos. No entanto, a emen
da apresentada não traz Jlenhuma implicação finan
ceira ou orçamentária às finanças públicas.

Quanto ácoffipatibilidade do Projeto com as dis
posiçõe~ legaisem.vigor sobre matéria orçamentária
e financeira (PPA, tOo e LQA), nos termos do Regi
mento InternodaCâmarados Deputados (arts. 32,
IX, "h" e 93, 11), constatam()s que não importa aumen
to ou diminuição. çla receita ()u .da despesa pública,
por tratar tão-somi?ntede definição do conceito legal
de pqbreza em nosso Pafs, bem assim do estabeleci
mento de meta.s para suaerra.dicação.

EIl1 vista do exposto, somos pela não implicação
do Projeto e da emenda da C?missão de Seguridade
Social. e família com aumento ou diminuição da receita
ou d~ despesa públicas, não.cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária.

Sala da Comissão, 27 de julho de 2003. - Depu
tadoArrnandoMonteiro Neto, Relator.

11I - Parecer Da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
não implicação do Projeto de Lei nO 2.661-NOO e da
emenda da Comissão de Seguridade Social e Famnia
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronUnciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Armando Monteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Pau
lo Bernardo, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia,
Armando Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer,
Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça,
João Correia, José Militão, José Pimentel, Jovino
Cândido, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Ro
senmann, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Ira
puan Teixeira, Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny
de Roure, Veda Crusius, Bismarck Maia, José Carlos
Elias, Luciano Castro, Reinaldo Betão e Roberto Ba
lestra.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Eliseu Resende Presidente.

PROJETO DE LEI N°2.707-C, DE 2000

(Do Poder Executivo)

MSC 390/2000

Altera oarl 1° da Lei n° 9.961, de 28 de
janeiro de 2000, que cria a. Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e fa
mília, pela aprovação, contra os votos dos
Deputados Dr. Rosinha e Ângela Guadagnin
(relator: Deputado Jorge Alberto); da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (relator: Deputado
Jovair Arantes); e da Comissão de Finanças
e Tributação pela compatibilidade e adequa
ção financeira e orçamentária (relator: Depu
tado Manato).

Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e FamOia Trabalho, de Administração e
Serviço Púbfico, Rnanças e Tributação (Art. 54)
Constttuição e Justiça e de Redação (Art. 54) ....

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, II
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Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O Projeto em epígrafe, de autoria do Poder Exe
cutivo, visa a alterar o art. 1° da Lei n° 9.961, de 2000,
que, ao criar a Agência Nacional de Saúde Suple
mentar - ANS, fixou sua sede fora da Capital Federal,
na cidade do Rio de Janeiro.

O PL em exame, além de fixar a sede e o foro da
ANS no Distrito Federal, prevendo que a Agência te
nha escritórios centrais na cidade do Rio de Janeiro,
busca definir sua natureza de autarquia especial.

Distribuído inicialmente às Comissões de Segu
ridade Social e Família e de Trabalho, Administração
e Serviço Público, o Projeto foi, em ambas as Comis
sões, aprovado, e vem à apreciação desta Comissão
de Finanças e Tributação para exame de mérito e de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira, devendo, a seguir, ser encaminhado à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação. Nesta
Comissão não foram apresentadas emendas ao Pro
jeto no prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto sob exame consigna o resultado de
acordo firmado entre o Governo anterior e o Legislati
vo, na última legislatura. Mesmo considerando o tem
po transcorrido desde a efetivação do referido acordo
e as mudanças institucionais desde então ocorridas,
não vemos razões ou fatos novos que devessem en
sejar a alteração de seus termos, no presente mo
mento, motivo pelo qual entendemos permaneça
oportuna e conveniente a aprovação da proposição,
nos seus termos originais.

Sob o ponto devista da adequação orçamentária e
financeira, examinado o PL à luz do Plano Plurianual para
o período 2000-2003, verifica-se não haver qualquer con
flito ou incompatibilidade com as diretrizes, objetivos e me
tas ali fixados. Da mesma forma, não colide a proposição
com quaisquer dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamen
tárias ou do Orçamento em vigor.

Em face do exposto, somos pela compatibilida
de e adequação orçamentária e financeira da maté
ria, e, quanto ao mérito, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.707-B, de 2000.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Manato, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela compatibilidade e adequação financeira e or"
çamentária do Projeto de Lei n° 2.707-B/00, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Manato.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Pau

lo Bernardo, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia,
Armando Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer,
Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça,
João Correia, José Militão, José Pimentel, Jovino
Cândido, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Ro
senmann, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Ira
puan Teixeira, Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny
de Roure, Veda Crusius, Bismarck Maia, José Carlos
Elias, Luciano Castro, Reinaldo Betão e Roberto Ba
lestra.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Eliseu Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI W 5.220-8, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS 673/1999

Altera a redação do art. 43 da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), instituindo a
Certidão Negativa de Débitos (CND), a
ser expedida por bancos de dados e ca
dastros, estabelecendo prazo para corre
ção de registros inexatos e exclusão de
registro de inadimplência regularizada, e
instituindo a gratuidade de acesso, retifi
cação e atualização de dados requeridos
pelo consumidor; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção, com substitutivo, deste e das emen
das de nOs. 2 e 3, apresentadas ao substi
tutivo, e pela rejeição dos PLs nOs.
3.966/00 e 6.487/02, apensados, e da
emenda de nO 1, apresentada ao substitu
tivo (relator: DEP. LUIZ RIBEIRO); e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orça
mentária deste, dos de nOs 3.966/00 e
6.487/02, apensados, e do substitutivo da
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Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e, no mérito,
pela aprovação deste, na forma do subs
titutivo da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, e
pela rejeição dos apensados (relator: De
putado. João leão).

Despacho: ÀS. Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Finanças e Tributação Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54) Apense-se o Projeto
de Lei N° 3.966, de 2000 a este.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conClusivas pelas Comissões 
Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O Projeto de Lei na 5.220, de 2001, originário do
Senado Federal, objetiva aperfeiçoar a Lei na 8.078,
de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor - em
pontos relacionados com a exatidão dosapontamen
tos existentes em bancos de dados e cadastros mer
cantis, estabelecendo sistemática a ser observada na
inclusão ou exclusão de nome de consumidor inadim
plente em bancos de dados e cadastros, bem como
em serviços de proteção ao crédito e congêneres.

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, datado de 25.06.02, esta CFT foi incluída
para pronunciar-se sobre a proposição, antes da
CCJR, nos termos requeridos pelo Presidente desta
Comissão no Of. 102/02.

Nesta Casa, e~pecificamente. na Comissão de
Defesa çjo Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
(CDCMAM), referido projeto foi analisado profunda
mente pelo nobre Deputado Luiz Ribeiro que, após
análise da proposta. original, aprovou-o, mediante
apresentação de. Substitutivo, juntamente com as
Emendas nas 2 e 3, apresentadas ao Substitutivo, re
jeitando os Projetos de Lei nas 6.487/2002 e
3.96612000, apensos, e a Emenda na 1. Consta Voto
em separado do Deputado Raimundo Gomes de Ma
tos, com apresentação de Subemenda, propondo alte
ração ao respectivo ~ubstitutivo aos incisos I e IV do §
40 do art.• 43,do Códi~ode Defesa do Consumidor.

O Projeto de Lei na 3.966, de 2000, e o Projeto
de· Lei na 6.487,. de 2002,. apensos, ambos com.pro
postas de alteração do art. 43, do Código de Defesa
do Consumidor, foram rejeitados pela CDCMAM, es
tando suas matérias contempladas no Substitutivo.

A Emenda na 1 pretendia retirar a obrigatorieda
de de o banco de dados ou serviço de proteção ao
crédito fazer a comunicação, por escrito, ao usuário
de que contra ele se pretendia fazer registro, sob a
alegação de que tal exigência oneraria o credor com
custos elevados que acabariam por prejudicar o con
sumidor. Tal comunicação prévia,. no entanto, segun
do o relator do substitutivo, é indispensável para que o
consumidor tenha oportunidade de, querendo, apre
sentara sua defesa; ra.zão pela qual foi rejeitada.

As Emendas nas 2 e 3 que excluíam da obrigatori
edade de prévia comunicaçãoaoGonsumidor, para efei
tos de inclusão de qualquer registro, aquelas relaciona
das com informa.çãesde cheques sem fundos e ações
judiciais, em trâmite, que não estivessem sob segredo
dejustiça, por serem publicas por sua própria natureza,
foram acatadas e incluídas no subsmutivo do relator.

O Substitutívo, aprovado. pela CDCMAM, em
seu art. 20

, promoveu alterações e acréscimos aos
arts. 39, 43 e 56, do atual Código deDefesa do Con
sumidor, nos termos a. seguir comentados.

Nesse sentido, foi acrescentado o inciso XIV ao
art. 39, do Código de Defesa do Consumidor, vedan
do ao fornecedor do produto ou deservi<;:os causar a
inserção de registro indevid~ em cadastro ou banco
de dados, bem como em serviçosde proteção ao cré
dito e congêneres, qlle possa restringir o acesso de
crédito pelo consumidor.

Em relação ao art. 39, ainda, o atual parágrafo úni
co, do Código deDef~~do Consumidor, passa a cons
tituir o §1°, e se acrescenta () parágrafo segundo, que
veda ao mante~ed~)f de~da.stro ou banco de dados,
bem como de serv~o~~~pr?teção ao crédito e congê
neres,qeixar d~ currprirpbrigaçães estabelecidas na lei.

Noque se ref~r~ ~oart.43, do ~ódigode Defesa
do Consumidor, oS~~~titutivo dá nova redação aos
§§ 1° a 40 e fixa, por meio de dez incisos, critérios que
regulam a inserção de anotações de informações ne
gativas dos consumidores, nos termos seguintes:

- os fornecedofes poderão manter cadastros e
dados de consurrid9r~s~devendoser objetivos, cla
ros, verdadeiros em Jiqguagemde fácil c~mpreensão;

- para abertura de ~adastrol ficha, registro e da
dos pessoais e de consqmo o fornecedor deverá co
municar o fato, por escrito, ao consumidor, quando
não solicitada por ele;

- O consumidor, sempre que encontrar inexati
dão nos seus dados.e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo no prazo de um dia, co
municar-se a alteração aos eventuais destinatários
das informações incorretas;



6- O mantenedor do cadastro ou ban
co de dados, os serviços de proteção ao
crédito ou entidades congêneres e os ór
gãos e entidades integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor -SNDC
prestarão, de forma gratuita, os serviços de
informações de registros em nome do con
sumidor, o recebimento de impugnações, de
retificações e cancelamentos, de expedição
de declarações e correspondentes compro
vantes;

7- Fica vedado o repasse de dados re
gistrados entre os diversos bancos de da
dos e cadastros existentes, bem como entre
os serviços de proteção ao crédito ou enti
dades congêneres, ou entre eles, ainda que
reciprocamente, entre os existentes na mes
ma ou em localidades diferentes;

8- o registro efetuado na ausência de
impugnação, ou realizado anteriormente à
vigência desta lei, poderá ser revisto, a qual
quer tempo pelo consumidor, sendo procedi
do o seu cancelamento no prazo de quaren
ta e oito horas, desde que provada a inexis
tência do débito, de ser incorreto valor ou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da obrigação.

Finalmente, em relação ao art. 56, do Código
de Defesa do Consumidor, o Substitutivo acrescenta
os §§ 20 e 30, transformando o atual parágrafo único
em § 10

. Referidos acréscimos regulam a possibili
dade de obtenção de indenização por danos materi
ais e morais, no caso de ocorrer abalo do crédito ou
da reputação do consumidor, definindo, inclusive, a
responsabilidade solidária pelo cumprimento das
obrigações previstas na presente lei.

1- a inclusão de qualquer registro de
verá ser precedida de comunicação por es
crito ao consumidor, mediante prova de sua
entrega a ele ou em seu endereço, excetu
ando-se os casos relacionados com infor
mações de cheques sem fundos e ações ju
diciais em trâmite, que não estejam sob se
gredo de justiça, por já serem públicas por
sua própria natureza.

2- a inclusão poderá ocorrer a pedido
direto do credor ou baseada em certidão ofi
ciai expedida pelo Poder Público ou por
agente delegado, cujos débitos, seus ele
mentos descritivos e requisitos constarão do
registro;

3- no caso de inclusão a pedido direto
do credor, sem prova oficial da inadimplên
cia, a comunicação endereçada ao consu
midor deverá conter indicação do local e ho
rário para apresentação da impugnação,
transcrição, de forma clara e ostensiva, in
formando que no prazo de dez dias da de
volução do comprovante de entrega da co
municação prévia, o consumidor poderá
apresentar impugnação ao registro pretendi
do e , sendo fundamentada a impugnação,
não poderá ser feito o registro. Para isso,
considera-se fundamentada a impugnação
com a prova de inexistência do débito, de
ser incorreto o valor ou da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da obri
gação;

4- a inclusão e a exclusão, tratada no
art. 43, § 4°, do Substitutivo, poderá ser feita
mediante certidão em forma de relação ex
pedida por meio físico ou magnético ou de
transmissão eletrônica de dados;

5- A exclusão do registro poderá ser
feita a qualquer momento, de ofício pelo
mantenedor do cadastro ou banco de da
dos, a pedido do credor ou do consumidor,
nesse último caso com comprovação da ex
tinção de sua causa, observando-se o se
guinte:
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- os bancos de dados e cadastros relativos a - o cancelamento será feito no prazo de até
consumidores inadimplentes, os serviços de proteção quarenta e oito horas da ciência do cancelamento
ao crédito e congêneres, são considerados entidades do protesto, da extinção da ação, da comprovação
de caráter público, para fins de impetração de habeas do pagamento da dívida, do pedido do credor ou do
data, não podendo conter informações negativas re- consumidor;
ferentes a período superior acinco anos, cujas anota- - o mantenedor do cadastro ou banco de dados
ções obedecerão aos seguintes critérios: promoverá, de ofício, o cancelamento do registro

sempre que, por qualquer forma, tomar ciência da
existência da pendência judicial sobre o débito;

- os bancos de dados e cadastros de inadim
plentes expedirão para o consumidor, no prazo de
quarenta e oito horas, declaração da prova da exclu
são ou do cancelamento de anotações.
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No decorrer do prazo regimental, não foram
apresentadas emendas nesta Comissão de Finanças
e Tributação.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Nos termos da letra h do inciso IX do art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe
a esta Comissão o exame dos "aspectos financeiros e
orçamentários públicos de quaisquer proposições
que importem aumento ou diminuição da receita ou
da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual".

A matéria tratada nos projetos em exame não
tem repercussão direta ou indireta nos Orçamentos
da União, eis que se reveste de caráter essencial
mente normativo, sem impacto financeiro ou orça
mentário públicos.

Com relação ao mérito, adoto integralmente
os termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, por entender que as alterações propostas
aperfeiçoam, sobremaneira, .0 Projeto de Lei n°
5.220, de 2.001, originário do Senado Federal.

Concordo que é necessária uma mobilização,
cada vez mais atuante, para coibir os evidentes abusos
que estão se verificando relativamente à atuação dos
bancos de dados e de informações cadastrais. Entendo
que as propostas contidas no Subst~utivo mu~o bem ex
pressam umponto de equilíbrio entre a proteção do cre
dor e a defesa do consumidor, adotando providências
que protegem, deforma mais efetiva, o consumidor.

Nota-se que as alterações propostas são impor
tantes' salientando-se, inclusive, que a legislação atu
ai é omissa quanto à forma de se providenciar a ex
c�usãodas anotações relativas ao pagamento de dívi
das pelo consumidor, ficando este, com o. rótulo de
inadimplente, mesmo já tendo, muitas vezes, quitado
seu débito, o que o deixa na total dependência de pro
vidências de terceiros.

Igualmente válida e altamente louvável, é a in
c�usãode norma que proclama serem gratuitos o dire
ito de acesso, retificação e atualização de dados, bem
como a obtenção de certidões negativas.

Na mesma linha, o relator do projeto nesta
Casa, ao substituir O termo certidão por declaração,
estreitando os seus limites apenas para informar a ex
clusão ou o cancelamento de certa e determinada dí
vida, procura corrigir o surgimento de possível polê
mica jurídica, contida no projeto original, que faculta
aos bancos de dados e cadastros expedirem, a pedi-

do do consumidor, Certidão Negativa de Débitos. Tais
bancos de dados e cadastros, embora considerados
entidades de caráter público, são de exclusiva propri
edade privada, e, assim não constituem órgãos da
Administração Pública, que têm competência legal
para emitirem referidas certidões.

Com muita propriedade, o relator do projeto na
CDCMAM alerta que se essas empresas privadas fo
rem autorizadas a expedir certidões negativas, certa
mente, e a pretexto dessa função (até mesmo como
corolário dela), passarão também a expedir certidões
positivas contra o consumidor, com a agravante de
não terem em seu poder o registro público ou o origi
nai do documento ou processo, que é a base legal
para a expedição de qualquer certidão.

Considerando, ainda, a atuação dessas organi
zações de bancos de dados e de cadastros, nem
sempre condizentes com o caráterpúblico que deve
riam se revestir, o substitutivo, incorpora outros pro
cedimentos operacionais, que proCuram assegurar a
efetividade no campo da proteção do consumidor.

Percebe-se que, não obstante o projeto procure
corrigir distorções nas reIaÇÕf3s· de consumo existentes
entre, de um lado, o credor ou fornE:3Cedor, assessorado
por bancos de dados e cadastros, e, de outro lado, o
consumidor, como destinatário final, as alterações pro
postas ao Código de Defesa do Consumidor podem tra
zer grandes benefícios ao sistrma de crédito em geral.

Tais benefícios .fia:tm E3videntes, pois, ao agirem
preventivamente, propici~11l maior sE39urança nas opera
ções realizadas pelos fomecedores e credores, o que
reduz o risco na concessão do créd~o. Damesma for
ma, ao agilizar a retíradadereétrições, o projeto perm~e
um aumento da dernan~a de créd~o, além de inibir a
atuação de maus consumidores, via. redução da inadim
plência.

Diante do exposto, somos pela não implicação
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da
receita ou da despesa públiCa, não cabendo a este ór
gão técnico realizar exame de adequação quanto aos
aspectos financeiro e orçamentário públicos do Proje
to de Lei n° 5.220, de 2001, de seus apensos Projetos
de Lei ns. 3.966, de 2000 e 6.487, dt;l2002 e do Subs
titutivo aprovado pelá Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias. Com relação ao
mérito, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
5.220, de 2001, na forma. do Substitutivo, aprovado
pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, e pela rejeição dos apensados.

Sala da Comissão, em 26 de junho de 2003. 
Deputado João leão.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto de Lei n° 5.220/01,
dos PL's nOs 3.966/00 e 6.487/02, apensados, e do
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, e, no mérito, pela aprova
ção do Projeto, na forma do Substitutivo da
CDCMAM, e pela rejeição dos apensados, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado João Leão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Paulo Ber
nardo' Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Armando
Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer, Colbert Mar
tins, Coriolano Sales, Félix Mendonça, João Correia,
José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz Carlos
Hauly, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Paulo Afonso, Pe
dro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Promotor Afonso
Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Veda Crusius, Bismarck
Maia, José Carlos Elias, Luciano Castro, Reinaldo Betão
e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Eliseu Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 5.382-8, DE 2001

(Do Sr. Almeida de Jesus)

Prioriza a destinação de unidades
habitacionais construídas com recursos
orçamentários; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Família,
pela rejeição deste e do de n° 6.550/02,
apensado (relator: Deputado Jorge Alber
to); e da Comissão de Finanças e Tributa
ção, pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição deste
e do de n° 6.550/02, apensado (relator:
Deputado Félix Mendonça).

Despacho: Às Comissões de Segu
ridade Social e Família, de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

De iniciativa do eminente Deputado Almeida de
Jesus, o projeto em análise destina prioritariamente
percentual de dez por cento dos empreendimentos
habitacionais financiados exclusivamente com recur
sos orçamentários da União para os portadores de
deficiência física ou de doenças de alta letalidade.

Argumenta o nobre Autor que existem no País
cerca de 19 milhões de pessoas portadoras de algum
tipo de deficiência física, sensorial ou mental e que, des
se total, 9 milhões encontram-se em idade de trabalhar,
mas apenas um milhão de pessoas, cerca de 11 %, efe
tivamente trabalham, sendo que a maior parte concen
tra-se no setor informal em ocupações bastante precári
as. Defende também que cabe à sociedade como um
todo proporcionar condições adequadas para a vida dos
portadores de necessidades especiais.

Ao projeto original, foi apensado o PL N° 6.550,
de 2002, do Deputado Pompeo de Mattos, que tem
praticamente o mesmo teor.

A matéria foi distribuída para a Comissão de Se
guridade Social e Famma, que opinou unanimemente
pela sua rejeição; para a Comissão de Finanças e Tribu
tação, que deve dar parecer quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e quanto ao mérito; e para a Co
missão de Constttuição e Justiça e de Redação. Aberto
e esgotado o prazo regimental de cinco sessões, não fo
ram apresentadas emendas nesta Comissão.

11 - Voto do Relator

A matéria tratada no projeto em exame não tem re
percussão direta ou indireta na lei orçamentária da União.
Por tratar de procedimento que envolverá somente a es
colha de beneficiários de projetos hab~acionais, não há
impacto financeiro em qualquer dos orçamentos públicos.

No mér~o, entretanto, devemos tecer algumas
considerações que consideramos da maior importância.
Não nos resta dúvida de que a iniciativa dos nobres De
putados Almeida de Jesus e Pompeo de Mattos reves
te-se de uma importância social significativa. Sou obriga
do a alertar, no entanto, que a aprovação do projeto
pode não provocar os efeitos esperados e, ainda pior,
proporcionar repercussões absolutamente indesejáveis.

É claro que a situação da maioria dos portado
res de necessidades especiais merece, da parte do
Congresso Nacional, toda a atenção e cuidado. Tra
ta-se de um segmento social muitas vezes esquecido
e que precisa ser tratado de forma diferenciada. Isso
ocorre, no entanto, em função da falta de oportunida-



I - Relatório

Faculta ao mutuário do Sistema Finan
ceiro da. Habitação escolher a seguradora
do seu· interesse; tendo parecer da Comis
são de Finanças·e Tributação, pela não im
plicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no méri
to, pela aprovação (relator: .Deputado Colbert
Martins).

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

11- Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, apreciar a proposição
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
o Orçamento Anual, nos termos do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados (art. 53, 11) e de Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29
de maio de 1996, que "estabelece procedimentos
para o exame de compatibilidade ou adequação orça
mentária e financeira".

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

o projeto de lei em questão faculta ao mutuário
do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, quando
da concessão do financiamento, optar pela segurado
ra do seu interesse.

Justifica o autor o seu projeto de lei asseverando
que, além de um direito do mutuário, a medida pro
posta, quando em vigor, irá reduzir os custos dos se
guros habitacionais em função da concorrência que,
beneficamente, irá se estabelecer, a partir de então,
nesse mercado.

O PL n° 5.549/01, arquivado nos termos do art.
105 do Regimento Interno desta Casa, voltou a trami
tar na presente Legislatura por decisão da Presidên
cia de 25 de abril último.

Nesta Comissão não foram apresentadas
emendas ao presente projeto de lei.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n° 5.382-A/01 e
do PL 6.550/02, apensado, nos termos do parecer do
relator, Deputado Félix Mendonça.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende,Presidente; Fábio Souto e Enivaldo
Ribeiro, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Antonio
Carlos Mendes Thame, Armando Monteiro, Carlito
Merss, ColbertMartins,. Coriolano Sales, Félix Men
donça, Gonzaga Mota, Henrique Afonso, José Militão,
Luiz Carreira, Paudemey Avelino, Paulo Afonso, No
vais, .Professor Irapuan Teixeira, Promotor Afonso Gil,
Vignatti, Wasny de Roure, Veda Crusius, Anivaldo
Vale, Bismarc~ Maia, Carlos EduardO Cadoca, Darci
Coelho, Delfim Netto, José Carlos Elias e Kátia
Abreu.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - De
putadoEliseu Resende, Presidente
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de de trabalho, diante de um mercado extremamente PROJETO DE LEI N° 5.549-A, DE 2001
competitivo, que acaba se tornando discriminatório (Do Sr. Marcelo Teixeira)
para os deficientes. Sem emprego (e, portanto, sem
qualquer tipo de renda fixa comprovável), essas pes
soas acabam não podendo candidatar-se a um finan
ciamento de imóvel, além, é claro, de uma série de
outras restrições de ordem financeira e econômica.

Mas de nada adianta a aprovação de LIma lei
obrigando a reserva de um percentual fixo dos em
preendimentos· imobiliários aos deficientes, se a real
causa de sua ausência nos financiamentos corres
pondentes não for atacada. Sem emprego e sem ren
da, os deficientes continuarão sem poder adquirir
suas casas próprias, por mais unidades imobiliárias
que estejam reservadas para esse fim,

Opior de tudo, porém, é quewna eventual re
serva legal obrigatória para os deficientes resultará
em umaelevaçãp dos. preços para todas as demais
modalidadesde financiamento.Tendo em vista a pro
vável hipótese de haver unidades que não possam
ser vendidas, por estarem dentro dopercentual de re
serva legal sem, no entanto, haver interessados em
condiçõe~cadastrais de comprá-las, as imobiliárias e
incorporadoras de imóveis serão obrigadas a repas
sar aosdemaismut~árioso seu custo integral.

Diante do exposto, votamos peJa adequaçãofinan
ceira e orçamentária e, nomérito, pela rejeição do Proje
to de Lei N° ,de e do PL 6.550 de 2002,apensado.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado' Relat6r.
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De acordo com o Regimento Interno, somente
aquelas proposições que importem aumento ou dimi
nuição de receita ou de despesa pública estão sujei
tas ao exame de compatibilidade ou adequação finan
ceira e orçamentária e, segundo o art. 9°, da referida
norma "quando a matéria não tiver implicações orça
mentária e financeira deve-se concluir no voto final
que à Comissão não cabe afirmar se a proposição é
adequada ou não".

Nesse sentido, analisando o projeto de Lei n.O
ti.549, de 2001, verificamos que o mesmo não traz
implicação financeira ou orçamentária às finanças
públicas federais.

Por outro lado, quanto ao mérito, não há, no nos
so entender, o que se questionar quanto aos propósi
tos do projeto de lei em questão. Além de ser um direi
to do devedor a possibilidade de escolher a sua segu
radora, esta medida, por certo, bons resultados acar
retará para todos os participantes do mercado segu
rador habitacional.

Em função do exposto, votamos pela não impli
cação da matéria em aumento ou diminuição da rece
ita ou despesas públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à sua adequação financeira e orça
mentária, e , quanto ao mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n° 5.549, de 2001 .

Sala da Comissão, 15 de julho de 2003. - Depu
tado Colbert Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nO 5.549/01, nos termos do parecer do
relator, Deputado Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Pa

ulo Bernardo, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia,
Armando Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer,
Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça,
João Correia, José Militão, José Pimentel, Jovino
Cândido, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Ro
senmann, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor
Irapuan Teixeira, Promotor Afonso Gil, Vignatti,
Wasny de Roure, Veda Crusius, Bismarck Maia,
José Carlos Elias, Luciano Castro, Reinaldo Betão e
Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. Deputado
Eliseu Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 6.41O-A, DE 2002
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dispõe sobre a Gratificação de Repre
sentação a ser concedida· aos Policiais e
Bombeiros Militares do Distrito Federal.;
tendo parecer da Comissão de Segurança
Publica e Combate ao Crime Organizado,
Violência e Narcotráfico, pela aprovação
(relator: Deputado Barbosa Neto).

Despacho: às Comissões de Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organizado,
Violência e Narcotráfico Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público Finanças e Tri
butação (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 Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organizado,
Violência e Narcotráfico

I - Relatório

A proposição em epígrafe tem como objetivo re
gular o afastamento dos policiais e bombeiros milita
res de suas funções para o exercício de atividades na
Presidência da República e demais órgãos federais.

O projeto determina que o afastamento daque
les profissionais dê-se estritamente nos casos em
que as funções, que irão ser desempenhadas, na
Presidência da República ou em outros órgãos fede
rais, tenham alguma correlação com suas atividades
originais . Para tanto, dependerá de autorização do
Governo do Distrito Federal.

Dispõe, ainda, sobre o direito de recebimento de
gratificação de representação pelo exercício de fun
ções e fixa o valor correspondente à, no mínimo, 1 Y2
do respectivo posto ou graduação.

Finalmente, estabelece que a concessão da
gratificação terá a duração do exercício das funções
na Presidência da República e na reserva, e serão in
tegrai ou proporcional, caso o profissional militar te
nha menos de dois anos de efetivo exercício da fun
ção e, nesse caso, a mesma terá a proporcionalidade
da parcela a que o militar fizer juz.

Na justificativa, o Ilustre Deputado Alberto fra
ga, autor do Projeto, argumenta, dentre outros pon
tos, que os policiais ao se afastarem para prestar ser
viços no mais alto escalão do Poder Executivo sofrem
prejuízos, por vezes, em suas carreiras efetivas e



I - Relatório

Como ProjetodeLei n.06.411, de2002, o nobre
Autor, Deputado Alberto Fraga, pretende estabelecer
a especialização de policiais militares do Distrito Fe
deral na modalidade de policiamento escolar. Caberá
à Polícia Militar do Distrito Federal criar e desenvolver
o programa de treinamento e de operacionalização
dos policiais destacados a essa atividade. Para a rea
lização dessa modalidade específica de policiamento,
o Projeto de Lei autoriza o governo federal a criar uni
dades especializadas para cada um dos três níveis de
ensino: fundamental, médio e superior.

O Autor justifica sua proposição citando a crescen
te onda de crimes cometidos nas proximidades das uni
dades escolares, contraprofessores, alunos e familiares.

A distribuição do projeto a esta Comissão de
mérito deveu-se ao seu campo temático, voltado à se
gurança pública.

No prazo regimental não foram oferecidas novas
emendas ao Projeto, nesta Comissão.

11- Voto do Relator

As escolas, hoje, estão inseridas no contexto da
violência, que se transformou num tema de extrema
preocupação de toda a sociedade brasileira.

Os números da violência nas escolas são as
sustadores, em forma de assédio sexual, drogas, es
tupros, armas, depredações, pichações, brigas de
gangues e todos os tipos de agressões. Temos visto,
rotineiramente, relatos de extrema violência contra

Estabelece a especialização de polí
cias militares do Distrito Federal no poli
ciamento escolar; tendo parecer da Co
missão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narco
tráfico, pela aprovação (relator: Deputado
Eliseu Padilha).

Despacho: Às Comissões de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Vio
lência e Narcotráfico Relações Exteriores e de
Defesa Nacional Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54}

Apreciação: Proposição sujeita à apreci-
ação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, 11. ...

Publicação do Parecer da Comissão de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organizado,
Violência e Narcotráfico.

11 - Voto do Relator

Compete à Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotrá
fico, nos termos regimentais, pronunciar-se quanto ao
mérito. Ao que tudo indica a matéria complementa o
diploma jurídico, Lei n° 9.007, de 17 de março de
1995, Artigo 2°, parágrafo único, o qual versa sobre a
irrecusabilidade da solicitação de cessão de servido
res públicos federais para exercício na Presidência da
República. É utilizando a mesma linha de raciocínio
que julgo a proposta justa e plausível.

Entendemos que a justificativa apresentada
pelo nobre Deputado Alberto Fraga, esclarece o sufi
ciente a necessidade da proposição demonstrando
de modo contundente, a justiça que será feita a esses
profissionais da área de segurança pública que tanto
contribuem para a tranquilidade da população e no
caso específico, abordado nesta proposição para a
ordem e a proteção de nossas autoridades, para que
possam sempre desempenhar seus papéis em favor
da sociedade com eficácia e eficiência.

Manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2003. - De
putado Barbosa Neto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
n° 6.410/02, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Barbosa Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Moroni Torgan - Presidente, Alberto Fraga, Antonio Car
los Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Metles, Carbs
Sampaio, Carlos Souza, Dimas Ramalho, Edmar Moreira,
Eliseu Padilha, Iriny Lopes, João Tota, Pastor Pedro Ribei
ro, Paulo Baltazar, Pompeo de Mattos, Professor Irapuan
Teixeira, Vander Loubet, Vieira Reis, Wasny de Roure - ti
tulares; Darci Coelho, Gilberto Nascimento, Leandro Vile
la, Uncoln Portela, Nelson Meurer; Odair, Robson Tuma e
Rubinelli - suplentes.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Moroni Torgan, Presidente.
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nesse sentido a presente proposta viria a reparar tal PROJETO DE LEI N° 6.411-A, DE 2002
prejuízo. (Do Sr. Alberto Fraga)

Ao Projeto, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
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alunos, professores e, também, contra o próprio patri
mônio das escolas.

Recentemente, num único mês, em São Paulo,
uma inspetora escolar foi baleada, um estudante so
freu traumatismo craniano por agressão com taco de
beisebol, dois outros alunos foram mortos. No mês
seguinte, três estudantes foram baleados e outro, es
faqueado. Todos esses crimes aconteceram na porta
das escolas, ou mesmo dentro delas.

No Rio de Janeiro, são comuns as marcas de
balas nas paredes das escolas, reforçando a presen
ça do tráfico de drogas nos seus arredores. Ficou fa
moso o caso recente de uma estudante baleada den
tro da Universidade, sem que se tenha, ainda, conse
guido identificar o agressor.

Em Brasília, têm sido noticiadas, corriqueiramente,
as agressões e até seqüestros sofridos por alunos das
Universidades locais, durante todos os horários do dia,
mas no mais das vezes à noite, após o encerramento das
aulas. A ação das gangues tem sido de uma agressivicla
de espantosa, mesmo contra jovens indefesas.

Notícia bastante recente nos dá conta da intimi
dação, medo e insegurança que tomaram conta de
um colégio dos mais tradicionais da Asa Sul da cida
de, onde cerca de cinqüenta alunos do período ves
pertino já pediram transferência de escola, devido às
constantes agressões e ameaças das gangues que
agem impunemente na região.

Diante de tantos problemas originados da violência
escolar, vemos que não se pode mais prescindir de uma
presença constante da polícia nas escolas, principalmente
devido ao fato de a escola já ter esgotado seus recursos
pedagógicos, frente a essa violência indiscriminada, que
em última análise reflete os problemas socioeconômicos
enfrentados por toda a sociedade.

Educação e segurança, infelizmente, não podem
mais estar separados. Arriscamos a afirmar que o futuro
da segurança depende da educação e que a segurança,
por sua vez, é fundamental para a tranqüilidade das esco
las. Por isso, consideramos necessário criar uma ligação
firme entre a inst~uição escolar e a policial.

Os dirigentes escolares não devem ver o policial
como um adversário. Seu trabalho deve ser conjunto. Do
lado de dentro da escola, a responsabilidade pela segu
rança deve ser da direção; do portão para fora é da polí
cia. Esse trabalho, porém, deve ser concatenado.

A comunidade deve vera polícia como uma parceira,
como alguém que está ali para lhe dar proteção. O policial

deve ser treinado para ter, nesse processoconjunto, um pa
pei de proteção e não apenas de repressão. Assim, no am
biente escolar, de acordo com cada nível de ensino, o polici
al deverá atuar de forma educativa e preventiva.

Em vista dessas considerações, julgamos que o
Projeto de Lei n.o 6.411, de 2002, traz oportuno aper
feiçoamento ao interesse da segurança pública, volta
do para a segurança escolar, no Distrito Federal, e,
assim, votamos pela sua aprovação.

Sala da Comissão, em 1° de julho de 2003. - De
putado Eliseu Padilha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei n° 6.411/02, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Eliseu Padilha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Moroni Torgan - Presidente, Alberto Fraga, Antonio
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Melles, Carlos
Sampaio, Carlos Souza, Dimas Ramalho, Edmar Moreira,
Eliseu Padilha, lriny Lopes, João Tota, Pastor Pedro Ribei
ro, Paulo Battazar, Pompeo de Mattos, Professor Irapuan
Teixeira, Vander Loubet, Vieira Reis, Wasny de Roure - ti
tulares; Darci Coelho, Gilberto Nascimento, Leandro Vile
la, Lincoln Fbrtela, Nelson Meurer, Odair, Robson Tuma e
Rubinellí - suplentes.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Moroni Torgan, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 7.177-A, DE 2002
(Da Sra. Jandira Feghali)

Altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho
de 1998, para dispor sobre a obrigatorie
dade de fornecimento de bolsas de co
lostomia pelos planos e seguros priva
dos de saúde; tendo parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (relator: Deputado Babá).

Despacho: Às Comissões de Segurida
de Social e Família Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24,11
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Publicação do Parecer da Comissão de Seguri

dade Social e Família

I - Relatório

A proposição em tela, de autoria da ilustre De
putada JANDIRA FEGHALI, visa a tornar obrigatória
a cobertura do fornecimento de bolsas de colostomia
por parte dos planos privados de assistência à saúde.

Para tanto, propõe a inserção de um art. 10-B,
na Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, também co
nhecida como "Lei dos Planos de Saúde".

Argumenta a eminente Parlamentar que, se um
determinado procedimento cirúrgico tem como con
seqüência a utilização de bolsas de colostomia, é le
gítimo que seu fornecimento seja coberto pelo plano
de saúde do paciente.

A matéria é de competência conclusiva deste
Órgão Técnico, no que tange ao mérito, conforme
previsto no art. 24, 11, do Regimento Interno. Caberá
posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e
de Redação analisar a proposição no que concerne à
constitucionalidade, à legalidade, à juridicidade, à re
gimentalidade e à técnica legislativa.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas Emendas.

É o Relfltório

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei em análise é revelador da preo
cupação e do alto grau de consciência social de sua
ínclita Autora. De fato, a ilustre representante do povo
fluminense nesta Casa tem um mandato dedicado às
causas sociais epopulares, mormente àqueles temas
mais ligados ao setor saúde.

Sua justeza é inquestionável. Não podemos
conceber que uma pessoa entre em hospital para
submeter-se a uma cirurgia, a Ser custeada por um
plano de saúde, eque o contrato não cubra o forneci
mento de implementos absolutamente necessários
ao pós-operatório e, até mesmo, à reintegração do
paciente a suas funções normais.

Caso contrário, qual seria a alternativa? Ou o pa
ciente, ou sua família, teria de arcar com os custos, ou
ficaria sem abolsa de colostomia arriscando-se a con
trair uma gravíssima infecção. É preciso que entenda
f!l0s o setor supletivo de saúde como parte do Sistema
Unico de Saúde - SUS - e, como tal, vinculado a seus
princípios e objetivos, ainda que custeado por contribui
ções privadas de indivíduos ou empresas.

Assim, entendemos que o princípio da integrali
dade do atendimento também deve valer para os con
tratos de planos e seguros de saúde.

Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Pro
jeto de Lei n.o 7.177, de 2002.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2003. - Depu
tado Babá, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente do Projeto de Lei n° 7.177/2002, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Babá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Glladagnin - Presidente, Roberto Gou

veia, Jorge Alberto e José Unhares - Vice-Presiden
tes, Antonio Joaquim, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Fa
ria de Sá, Athos Avelino, Benjamin Maranhão, Carlos
Mota, Custódio Mattos, Darcísio Perondi, Dr. Benedito
Dias, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti, Dr. Ribamar
Alves, EduardoBarbosa, Geraldo Resende, Henrique
Fontana, Jandira Feghali, Kelly Moraes, Lavoisier
Maia, Manato, Maria Helena, Maria Lucia, Mário He
ringer, Pastor Francisco Olímpio, Rafael Guerra,
Rommel Feijó, Saraiva Felipe, Selma Schons, Sera
fim Venzon, Suely Campos, Thelma de Oliveira, Zelin
da Novaes, Alceste Almeida, Amauri Robledo Gas
ques, Celcita Pinheiro, Durval Orlato, José Rocha,
Maninha, Milton Cardias e Tarcisio Zimmermann.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - De
putada Angela Guadagnin, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 47-A, DE 2003
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre o "abono" seguro de
vida e dá. outras providências; tendo pa
recer da CómissãodeFinanças e Tributa
ção, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da réceita ou da
despesa publicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira
e orçamentária e,no mérito, pela rejeição
(relator: Deputado. Max Rosenmann).

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação Constituição e Justiça e de
Redação

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, /I



38600 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O projeto de lei em questão pretende instituir um
abono de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das
mensalidades pagas, a cada período de 10 (dez)
anos ininterruptos de contrato, para todos os segura
elos totalmente em dia com esses pagamentos.

Estabelece ainda que os segurados beneficia
dos por esse abono terão que, obrigatoriamente, re
novar o respectivo contrato de seguro por um novo
período de 10 (dez) anos.

Justifica o autor sua proposição com a necessi
dade de serem premiadas as partes envolvidas em
um contrato de seguro: por um lado, o segurado "com
a possibilidade de também receber parte de seu pró
prio seguro", e, de outro, o mercado de seguros que,
com esse atrativo, experimentaria um "incremento
elas vendas".

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto de lei em questão.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos
elo Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI,
art. 53, 11) e de Norma Interna da Comissão de Finan
ças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabe
lece procedimentos para o exame de compatibilidade
ou adequação orçamentária e financeira".

De acordo com o Regimento Interno, somente
aquelas proposições que "importem aumento ou diminui
ção de receita ou de despesa pública" estão sujeitas ao
exame de compatibilidade ou adequação financeira e or
çamentária. Neste sentido, dispõe também o art. 9° da
Norma Interna desta Comissão, in verbis:

"Art. 9° Quando a matéria não tiver im
plicações orçamentária e financeira deve-se
concluir no voto final que à Comissão não
cabe afirmar se a proposição é adequada
ou não:'

A matéria tratada no PL n° 47/03, ora sob co
mento, não tem repercussão direta ou indireta no
Orçamento da União, uma vez que seus principais
objetivos são premiar, com recursos gerados no pró
prio setor, o bom comportamento dos segurados e
criar novo atrativo com vistas a incrementar as ven
elas no mercado de seguros.

Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o abono
que se pretende instituir, apesar da boa intenção do
autor, na verdade, distancia-se das normas e procedi
mentos voltados à boa técnica do seguro.

É importante lembrar que a pretendida premia
ção ao bom pagador dos prêmios mensais de um se
guro já se encontra implícita no respectivo contrato
que só vigora enquanto estiverem em dia os paga
mentos mensais. O art. 763 do novo Código Civil pre
vê, para os contratos de seguro com pagamentos su
cessivos e periódicos, a perda do direito à indeniza
ção no caso de inadimplência.

Além disso, a legislação já contempla a possibi
lidade de vigorar apólices de seguro de vida prevendo
um prazo de contribuição ao fim do qual o segurado,
se vivo for, recebe o valor do seguro ou, alternativa
mente, o pagamento dessa quantia aos beneficiários,
se o falecimento ocorrer antes do prazo estabelecido.
Também, de apólices de seguro de vida, na modalida~

de "vida inteira", com pagamentos até o falecimento
do segurado, permitindo empréstimo ou recebimento
antecipado de parte do capital segurado. E, ainda,
apólices que permitem ao segurado receber um pa
gamento antecipado em caso de extrema necessida
de como, por exemplo, o mesmo se encontrar em es
tado terminal.

Finalmente, cumpre esclarecer que o referido
abono, na forma proposta pelo projeto de lei em ques
tão, além de desconsiderar os critérios atuariais que
estabeleceram o valor dos respectivos prêmios men
sais a serem pagos, descaracteriza a finalidade precí
pua do seguro de vida que é garantir, na verdade, a
segurança financeira dos beneficiários, em geral a fa
mília do segurado, quando da sua morte.

Em função do exposto, votamos pela não impli
cação em aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública do Projeto de Lei n° 47, de 2003, não
cabendo portanto pronunciamento quanto à sua ade
quação financeira e orçamentária, e quanto ao méri
to, pela sua rejeição.

Sala da Comissão, 31 de julho de 2003. - Depu
tado Max Rosenmann, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei n° 47/03, nos termos do parecer do re
lator, Deputado Max Rosenmann.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anu
al e as normas pertinentes à receita e despesa públi
cas, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53, 11) e de Nor
ma Interna da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 (Lei
n° 10.524, de 25 de julho de 2002), em seu Art. 84,
condiciona a aprovaçãode lei que conceda ou amplie
incentivo ou benefício de natureza tributária, acarre
tando renúncia de receita, ao cumprimento do dispos
to no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
exige estar a proposição acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, as
sim como sua compatibilidade com o cumprimento
das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes or
çamentárias e o atendimento de pelo menos uma de
duas condições alternativas.

Uma condição é que o proponente demonstre
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita
da lei orçamentária e que não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas nO anexo próprio da lei de di
retrizes orçamentárias. Outra condição, alternativa, é
que a proposição esteja acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado, por me~o do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquo
tas, ampliação de base de. cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição, o benefício só podendo
entrar em vigor quandbirnplementadas tais medidas.

A presente Proposição, assim como seu substi
tutivo e seu apenso, propõe a inclusão de hospitais e
casas de saúde no rol das empresas que podem op
tar pelo regime tributário favorecido do SIMPLES.
Esse regime estabelece notórias vantagens tributári
as às empresas optantes, em relação ao regime ordi
nário de apuração e pagamento de impostos e contri
buições federais, estandbimplícita,em princípio, pre
sunção de renúncia de receitas federais, cuja estima-

Altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996, que "dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e das em
presas de pequeno porte, institui o Siste
ma Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, e dá outras providências"; ten
do pareceres: da Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo, pela apro
vação deste, com substitutivo, e pela re
jeição do de n° 280/03, apensado (relator:
DEP. GERSON GABRIELLI); e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela in
compatibilidade e inadequação financei
ra e orçamentária deste, do substitutivo
da Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e .Turismo, e do de nO 280/03,
apensado (relator: DEP. JOSÉ MILlTÃO).

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, .Indústria e Comércio; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 Ricd).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

PROJETO DE LEI N° 122-8, DE 2003
(Do Sr. Wilson Santos)

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 122, de 2003, assim como
seu substitutivo e seu apenso, inclui no rol das micro
empresas e empresas de pequeno porte, que podem
optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, as pessoas
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Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Paulo jurídicas que se dediquem exclusivamente às ativida-
Bernardo, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Arman- des próprias de hospitais e casas de saúde.
do Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer, Colbert O feito vem a esta Comissão, na forma regimen-
Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça, João Correia, tal, para verificação prévia da compatibilidade ou ade-
José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz Carlos quação financeira e orçamentária.
Hauly, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Paulo Afonso, Pe- É o relatório.
dro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Promotor Afonso
Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Veda Crusius, Bismarck
Maia, José Carlos Elias, Luciano Castro, Reinaldo Betão
e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Eliseu Resende, Presidente
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tiva deve, nos termos acima referidos, acompanhar a
proposição. Portanto, consideramos não atendidos os
requisitos exigidos em Lei, em virtude do potencial
compromentimento das metas fiscais para o presente
e os dois próximos exercícios financeiros, estabeleci
das pela LDO para 2003, razão pela qual reputamos a
proposição incompatível e inadequada financeira e
orçamentariamente.

Pelo exposto, voto pela Incompatibilidade e Ina
dequação Orçamentária e Financeira do Projeto de
Lei N° 122, de 2003, Assim Como do seu Substitutivo
e do Projeto de Lei Apenso N° 280, de 2003.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. - De
putado José Militão, Relator.

111 -- Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentáriado Projeto de Lei n° 122-A/03, do Subs
titutivo da Comissão de Economia, Indústria, Comér
cio e Turismo e do PL n° 280/03, apensado, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado José Militão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Eni

valdo Ribeiro, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia,
Antonio Carlos Mendes Thame, Armando Monteiro,
Carlito Merss, Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix
Mendonça, Gonzaga Mota, Henrique Afonso, José
Militão, Luiz Carreira, Pauderney Avelino, Paulo Afon
so, Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Promo
tor Afonso Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Veda Crusi
us, Anivaldo Vale, Bismarck Maia, Carlos Eduardo
Cadoca, Darci Coelho, Delfim Netto, José Carlos Eli
as e Kátia Abreu.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - De
putado Eliseu Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 434-A, DE 2003
(Do Sr. Paes Landim)

Dispõe sobre estágio remunerado
para treinamento e capacitação profissio
nal em serviço, inclusive pelos órgãos de
segurança pública; tendo parecer da Co
missão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narco
tráfico, pela aprovação, com emenda (re
latora: Deputada Perpétua Almeida)

Despacho: Às Comissões de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Violência e Narcotráfico, Educação,

Cultura e Desporto Finanças e Tributação
(Art. 54) Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico

I - Relatório

O Projeto de Lei n°. 434/2003 autoriza órgãos
públicos e pessoas jurídicas de direito privado a con
cederem estágios remunerados com duração de até
dois anos para jovens de 14 a 24 anos de idade. No
decurso do estágio, o concedente se obriga a promo
ver a capacitação profissional do estagiário em jorna
das semanais máximas de 36 horas de trabalho e as
segurar-lhe os direitos a seguro de acidentes pessoa
is (ou plano de saúde) e férias remuneradas de trinta
dias a cada período aquisitivo de doze meses. Nos
casos de estágios realizados nas polícias civis, políci
as militares, corpos de bombeiros militares e guardas
municipais, os estagiários deverão ser, preferencial
mente, os dispensados ou egressos da prestação do
serviço militar. obrigatório e receberão treinamento
para o exercício de atividades relacionadas à segu
rança pública ou privada, preventiva ou corretiva, ar
mada ou desarmada. Ao estágio realizado em órgão
público, nos termos estabelecidos na proposição,
será atribuída pontuação específica a ser computada
na prestação de concursos públicos.

Em sua justificação, o Autor relaciona inicial
mente os méritos da proposição no sentido de promo
ver a capacitação e a experiência profissional aos jo
vens em idade de buscar o seu primeiro emprego. Em
seguida afirma que, nos casbs específicos dos ór
gãos de segurança pública, o trabalho dos estagiários
liberará os profissionais de carreira para o efetivo
exercício de suas atividades policiais no combate à vi
olência.

O Projeto de Lei foi distribuído à apreciação ex
clusiva das Comissões de Segurança Pública e Com
bate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico,
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da
Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, nos termos
do que dispõem os arts. 24, inciso 11, e 54, do Regi
mentb Interno da Câmara dos Deputados (RICD).

Esgotado o prazo regimental, a proposição não
recebeu emendas nesta Comissão.

É o Relatório.
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11- Voto da Relatora

O Projeto de Lei n°. 434/2003 foi distribuído a
esta Comissão por tratar de assunto relacionado com
os órgãos de segurança pública, nos termos em que
dispõe o art. 32, do RICO.

Entendemos queas intenções da proposição de
autoria do ilustre Deputado Paes Landim são merece
doras dos maiores aplausos, na medida em que se
constata a enorme vulnerabilidade dos jovens des
providos de formação profissional qualificada, ade
quada ao presente mercado de mão-de-obra, diante
dos apelos dacriminalidade em geral e do crime orga
nizado em particular.

No entanto, no que se refere ao conteúdo pro
gramático desta Comissão Permanente, temos al
guns reparos a fazer quanto à forma como a proposi
ção está redigida.

Em primeiro lugar, entendemos que a recomenda
ção especifica para os estágios realizados em órgãos da
segurança pública, no sentido de que sejam preferenci
almente aprove~ados os jovens dispensados ou egres
sos da prestação do serviço militar o1)rigatório, estabele
ce, de fato, uma discriminação na seleção dos candida
tos ao estági<>o Uma vez que a legislação vigente sobre
o serviço .militarlim~a o alistamento e a prestação a jo
vens do sexo masculino, decorre que as jovens do sexo
feminino •serão pr~ferencialmente reje~adas como candi
datas.aesta modalidade do estágio, em que pese a uni
versal.idade de acesso, .independentemente do sexo,
aos quadros das instituições federais, estaduais e muni
cipais desegural1Ça pública. Em faceda disposição que
mais adiante assegura pontuação extra aos concluden
tes dos estági?s na prestação de concursos públicos,
fica confirmada a extensão da discriminação no texto
proposto.

Em segundo lugar, discordamos da disposição
que determina, também nos estágios realizados em
órgãos de segOrançapública, o ''treinamento ou capa
citação para o exercício de atividades relacionadas à
segurança pÇiblica ou privada, preventiva ou corretiva,
armada ou desalmada".

Em riO$5O· entendimento, é improvável que os
pré-requisitos a serem exigidos para a prestação des
ses estágios sej~m suficientes para selecionar com
justeza os indivíduos capazes de usar esses conheci
mentos deforma racional, produtiva e, principalmen
te, em o1)ediênciaaos preceitos legais. Corre-se, por
tanto, arisco derepeti rem-se as circunstâncias que
vêm se tornando uma regra nos grandes centros ur~

banos: o recrutamento dos egressos do serviço mili
tar comornão-dé-obra qualificada para o crime orga-

nizado. Neste sentido, a proposição, a par de buscar
uma solução viável para a questão da violência, con
tribui simultaneamente para a sua perpetuação, anu
lando os eventuais benefícios alcançados.

Acreditamos que a peculiaridade dos estágios
realizados em órgãos de segurança pública deve ser
a vedação a.bsoluta da transmissão de conhecimen
tos relacionados com o uso da violência e, muito es
pecialmente, com o uso de armas. Caso o concluden
te do estágio vier a ingressar posteriormente em insti
tuições policiais, pela via do concurso público, so
mente então terá acesso a técnicas relacionadas a
esse aspecto muito próprio do exercício da função po
liciai: o monopólio do emprego da força.

Cabe ainda acrescentar a esse respeito, que
está em vigor.a Le.i nO. 10.029, de 20 de outubro de
2000,. que "estabelece norrnasgerais para a presta
ção voluntária de serviços administrativos e de servi
ços auxiliaresde saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares".

Em terceiro lugar, entendemos que a garantia
de pontuação prevista.na proposição, válidapara os
concludentes de estágios que venhama prestar con
cursos públicos, .exorbita da competência .legislativa
do Congresso Nacional., pelo. menos para os casos
em que tais concursos se realizem no âmbito do Po
der Executivo.

De fato, a.Constituição reserva privativamente
ao Preside~te da República a iniciativa de lei em di
versas matérias pertinentes à administração pública,
dentre as quais, nos terrnos do art. 61, § 1°,11, 'c', as
que .disponham sobre "servidores públicos da
União é Territórios, seu regime jurídico, provimen
to de cargos, estabilidade e aposentadoria".

A principal forma de provimento de cargo público
é a nomeação, a qual, em se tratando de cargo de provi
mento efetivo, exige a prévia habilitação em concurso
público. Evidencia-se, aS$im, que o concurso nada mais
é do que uma etapa indispensável ao provimento de
cargos, integrando,.por essa razão, o regime jurídico do
servidor. Nessas circu~stâncias,ficatolhida a iniciativa
legislativa de Parlamentar na matéria.

Do exposto, somos pela APROVAÇÃO do Pro
jeto de Lei n°. 434/2003, com a emenda em anexo.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2003. - Depu
tada Perpétua Almeida, Relatora.

EMENDA MODIFICATIVA
c·

Dê-se ao artigo quarto, do Projeto de Lei n°.
434/2003, a seguinte redação:

"Art. 4°. Em órgãos de instituições mil~a

res ou policiais, fICa vedado o ensino aos esta-



38604 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

giários de técnicas relacionadas com o uso da
força e com o emprego de armas de fogo:'

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputada
Perpétua Almeida, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, com emen
c/a, o Projeto de Lei n° 434/03, nos termos do Parecer
c/a Relatora, Deputada Perpétua Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Mo
roni Torgan - Presidente, Alberto Fraga, Antonio Carlos
Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mel/es, Carlos
Sampaio, Dimas Ramalho, Edmar Moreira, Eliseu Padi
lha, Iriny Lopes, João Tota, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo
Battazar, Pompeo de Mattos, Professor Irapuan Teixeira,
Vander Loubet, Vieira Reis, Wasny de Roure - titulares;
Darci Coelho, Gilberto Nascimento, Leandro Vilela, Lin
coln Portela, Nelson Meurer, Odair, Perpétua Almeida,
Robson Tuma e·Rubinelli - suplentes.

Sala da Comissão, 6de agosto de 2003. - De
putado Moroni Torgan, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 594-A, DE 2003
(Da Sra. Iriny Lopes)

Torna obrigatória a inserção de
cláusula protetora de direitos humanos
em contratos de financiamentos concedi
dos por instituições oficiais; tendo pare
cer da Comissão de Finanças e Tributa
ção, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprova
ção (relator: Deputado Vignatti).

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 Ricd).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 594, de 2003, da ilustre De
putada Iriny Lopes, estabelece que os contratos de fi
nanciamentos concedidos por instituições financeiras

oficiais devam incluir cláusula protetora dos direitos
humanos. Assim, na hipótese de constatação de vio
lência a direitos fundamentais da pessoa humana,
praticada no âmbito do empreendimento financiado, o
contrato ficará automaticamente suspenso até que se
apurem as responsabilidades.

Na justificação apresentada, a Autora argumenta
que os financiamentos das instituições financeiras oficiais
são realizados com recursos públicos. Sua utilização deve
subordinar-se aos princípios fundamentais que regem a
sociedade. Dentre estes, o respeito aos direitos humanos
devem ser considerados na liberação de recursos pelas
instituições financeiras oficiais.

Nos termos regimentais, compete-nos manifes
tar sobre o mérito da proposição (art. 24, I) e sobre
sua adequação financeira e orçamentária (art. 53, 11).

,,- Voto do Relator

A objetividade e clareza da proposição em exame
dispensa-nos da apresentação de argumentação adici
onai para opinarmos favoravelmente a seu mérito. O
respeito aos direitos humanos é dever de todos, sejam
pessoas físicas ou jurídicas. Desta forma, considera
mos conveniente e oportuna a obrigatoriedade de as
instituições financeiras oficiais inserirem cláusula prote
tora destes direitos nos contratos de financiamento.

Por outro lado, compete também a esta Comis
são apreciar a. proposição quanto à compatibilidade
ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretri
zes orçamentárias e orçamento anual, nos termos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art.
53,11) e da Norma Interna da Comissão de Finanças e
Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira".

Entretanto, somente aquelas que "importem au
mento ou diminuição de receita ou de despesa públi
ca" estão sujeitas a este exame.

Analisando a matéria tratada no projeto em exa
me, verificamos que a mesma não tem repercussão
direta nos Orçamentos da União, por se tratar de
tema normativo, não cabendo pronunciamento quan
to à adequação financeira e orçamentária.

Pelo acima exposto, concluímos que o Projeto de
Lei n° 594, de 2003, não implica aumento ou diminuição
da receita ou da despesa pública, não nos cabendo pro
nunciar sobre sua adequação financeira e orçamentária;
e, quanto ao mérito, opinamos pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 27 de junho de 2003. - De
putado Vignatti, Relator.

--------_._--
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11\ - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n°
594/03, nos termos do parecer do relator, Deputado Vig
natti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eli
seu Resende, Presidente; Fábio Souto e Paulo Bernar-

do, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Armando
Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer, Colbert Mar
tins, Coriolano Sales, Félix Mendonça, João Correia,
José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz Carc
los Hauly, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Paulo Afon
so, Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Promotor
Afonso Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Yeda Crusius,
Bismarck Maia, José Carlos Elias, Luciano Castro, Rei
naldo Betão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Eliseu Resende, Presidente.
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Jovino Cândido

Inácio Arruda

Pastor Amarildo

Takayama

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Raul Jungmann - vaga do
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Cezar Silvestri

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Carlos Dunga

José Carlos Elias

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAl

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Júlio Cesar

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignatti
Zico Bronzeado

1 vaga

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra

PT

PFL

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela - vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza· vaga do PL

Odílío Balbinotti

Silas Brasileiro
Wàldemir Moka
Zé Gerardo - vaga do PL

PMDB

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Depütado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
KátiaAbreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vagá)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

PTB

PP
Benedito de Lira· vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico • vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
LeolJardo Vilela - vaga do PFL
Luis Carlos Heínze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
doB
Romel Anizio - vaga do PSDB
Zé Lima· vaga do PFL
Zonta

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLínCA RURAl
Presidente: Waldemlr Moka (PMDB)
1°Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes



Maria Helena
PSDB

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PP
Antonio Joaquim
Suely Campos. vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Uma

1 vaga

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto
Thelma de Oliveira· vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Pedro Irujo • vaga do PV
1 vaga

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonõ

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães

Zelinda Novaes • vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho
Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia· vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PTB

Antonio Joaquim

José Unhares
Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghmi
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes JúniOí
Valdenor Guedes

1 vaga

Luciano Leitoa

Agnaldo Muniz

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL

Jaime Martins

Mauricio Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS

PDT

PRONA

Davi Alcolumbre

,Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

PTB

PL

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Átila Lins
Rogério Silva· vaga do PT

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL

Miguel de Souza· vaga do
PSDB
Raimundo Santos

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)
'I °Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice~Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PV
Edson Duarte

Amauri Robledo Gasques

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

André Zacharow

Davi Alcolumbre

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

B.Sá
Rogério Silva

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

PDT

PPS

PSB

PCdoB
Jamil Murad

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama • vaga do PMDB

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
do PMDB
Maurício Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos· vaga do
PT

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Sarney Filho

Vanderlei Assis

Paulo Delgado

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilrnar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Wasny de Roure

Rubinelli

PT

PFL

,Jorge Bitlar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)



João Mendes de Jesus 
vagado PDT

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSL

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)
20 Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
30 Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

Bernardo Ariston
Carlos Willian

Gonzaga Patriota

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva- vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Júlio Delgado
1 vaga

PDT

Alexandre Cardoso
Maurício Quíntella Lessa
Pastor Amarildo

PSB

PPS

PL
Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão· vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

IIdeu Araujo
PRONA

PV
Vanderlei Assis

PSDB

PMDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
10 Vice-Presidente: NelSon Bornier (PSB)
20 Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
30 Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PRONA

Antonio Carlos Mendes
lhame

Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Promotor. Afonso Gil

Sarney Filho

Manato
Severiano Alves

Enéas

Max Rosenmann
Moacir Michelelto

Silas Brasileiro. vaga do PP
1 vaga

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz
PV

PCdoB

Alceu Collares
André Zacharow

Sérgio Miranda

Ann Pontes
José Borba
Luiz Bittencourt

Casara

PSDB

PT
Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica • vaga do PL
Luiz Alberto· vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

IVan Ranzolin

Ricardo Barros

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Od!lio Balbinolti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Atila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Maltos
Nicias Ribeiro

1 vaga

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano· vaga do
PTB

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

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
Roctrigo Maia
VilmarRocha

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
MaurIcio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmarínga Seixas

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho - vaga do PP

PP

PTB

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)



João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado· vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues· vaga do

PL

Dr. Ribamar Alves

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP

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

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Reinaldo

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Dr. Evilásio

PL

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rogério Silva

Perpétua Almeida

Fernando Gabeira
lriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1°Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Dimas Ramalho

Takayama

Dr. Rodolfo Pereira

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Jackson Barreto - vaga do
PPS

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago
PSDB

PP
João Tota
Ronivon Santiago

PDT

PTB

Júnior Betão

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Joaquim Francisco· vaga do
PFL

Davi Alcolumbre

PPS

PFL

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B
a
o:a:>

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL oC~:;a)

PMDB

PT
AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSOB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL
1 vaga

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe. vaga do PC
doB
Miguel Arraes • vaga do PSDB
Nelson Bornier • vaga do PSDB
Sandro Matos· vaga do PP

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho· vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PFL

Alex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

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 Cármo Lara (PT)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes



1 vaga

Enio Bacci

1 vaga

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Dr. Francisco Gonçalves

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos. vaga do

PFL
Valdenor Guedes

Zé Lima

Murilo Zauith
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
1 vaga

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

S.PART.

PSDB

PTB

PFL
Celcita Pinheiro

César Bandeira· vaga do PP

PT

1 vaga

Bernardo Ar/ston

PMN

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp • vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Clóvis Fecury

Costa Ferreira
Osvaldo Coelho - vaga do PSC
Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

Lúcia Braga

POT

Eduardo Seabra

PSB

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi - vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago - vaga do
PP

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Atila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(De.putado do PMOB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSOB ocupa a
vaga)

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)
10 Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
20 Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
30 Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos WiUian

Agnaldo Muniz

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

Atila Lira
Vicente Arruda

Yeda Crusius

DI'. Benedito Dias
João Pizzolatli

Zequinha Marinho

1 vaga

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Armando Monteiro. vaga do

PMOB
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Assis Miguel do Couto
Jorge Bitlar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PT

PL

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Laura Carneiro
Nice Lobão

Osório Adriano

Deley
PV

PRONA
Elimar Máximo DamascenoVanderlei Assis

PTB

Leonardo Mattos

Bismarck Maia
Júlio Redecker - vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

PP

PSDB

Rubens Otoni
Virgrlio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Enio.Bacci
Pompeo de Mattos - vaga do Pl

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)Daniel Almeida - vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

PL

PDT

Enio Tatico

João Lyra - vaga do PMOB

Múcio Sá

PPS
Geraldo Thadeu

Delfim Netto
1 vaga

Heleno Silva
Inaldo Leitao • vaga do PSDB
(Deputado do POT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia - vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
10 Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
20 Vice-Presidente: Giacobo (PL)
30 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes



.Jonival Lucas Junior
PL

Kelly Moraes 1 vaga
PP

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSB

Carlos Souza

Milton Monti

Paulo Marinho· vaga do
PFL

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Delfim Netto

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: 318-690016905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PCdoB
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

PCdoB

PSB

1 vaga

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo • vaga do PPS

Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Luciano Castro - vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PPS

PTB

PL

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Colbert Martitls

Raul Jungmann - vaga do PMDB
PDT

1 vaga

Renato Cozzolino

Luciano Leitoa

Athos Avelino

Janete Capiberibe
Maurício Quintella Lessa

Deley - vaga do PC do B

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Severiano Alves

Alice Portugal

PT

PSDB

PMDB

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 Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Carlíto Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Barbosa Neto
Jorge Alberto
Osvaldo Reis

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PT

PSDB

PMDB

PV

PRONA

André Luiz
Aníbal Gomes
Hermes Parcianello
Mauro Benevides· vaga do
PSDB
Wladimir Costa

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
1 vaga

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

Jovino Cândido

Promotor Afonso GilAdão Prelto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Maltos
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDB
Machado· vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco - vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Yeda Crusius

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB

Luiz Carlos Hauly

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignalti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales - vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes - vaga do PP
Onyx Lorenzoni • vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

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)

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



PTB

José Rajão

Manoel Salviano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Herculano Anghinetti

Simão Sessim

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Rommel Feijó
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
PP

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Eduardo Cunha
Francisco Garcia - vaga do PPS

Ibrahim Abi-ackel

José Militão
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Romeu Queiroz

PL
Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PSB
Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina - vaga do PC do B

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PDT

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Pastor Francisco Olfmpio

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Almerinda de Carvalho

Agnaldo Muniz

Pompeo de Mattos

PL
Jaime Martins

João Leão
PSB

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PMDB

PPS
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
PDT

Manato
PMN

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

PT

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1°Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PSC
1 vaga

Renato Cozzolino - vaga do
PFL

Edna Macedo

Miguel de Souza
Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara - vaga do PDT
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

dlo B

PL

PTB

PMDB

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

PFL

PSDB

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos - vaga do
PTB
Paulo 8auer· vaga do PL
Robério Nunes

Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a

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. Heleno - vaga do PSDB
Francisco Garcia ~ vaga do PPS
João Pizzolatti - vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

2 vagas

2 vagas

4 vagas

Sílas Brasileiro
2 vagas

Antonio Nogueira
Maurício Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

PT
Ary Vanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

PFL

André Luiz· vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PSDB

1 vaga

PTB

PMDB

Costa Ferreira
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
1 vaga

2 vagas

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



vaga)

1 vaga

Aldo Rebelo

Enio Bacci

Cabo Júlio
Jefferson Campos

Leõnidas Cristino
Lupércio Ramos

Luiz Antonio Fleury

torico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Turna

Ronaldo Caiado

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

Amauri Robledo Gasques

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMOB ocupa a
vaga)

PL

PT

PTB

PP

PSB

PPS

POT

PFL

PTB

PSOB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PMOB

PV

PRONA

PCdoB

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro

Zequinha Marinho

Paulo Baltazar
1 vaga

Neiva Moreira

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus· vaga do
PMDB

João Herrmann Neto
1 vaga

Enéas

Inácio Arruda

Leonardo Mattos

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Vieira Reis

Arnaldo Faria de Sá

Carlos Sampaio
João Campos
Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

vaga)

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Miguel Arraes
Miriam Reid

João Correia

André Luiz

Edison Andrino

Cláudio Magrão

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

Michel Temer

Nelson Trad • vaga do PTB
Pedro Novais

Vieira Reis

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly

Serafim Venzon
1 vaga

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PT

PSB

PFL

Josias Quintal
1 vaga

1 vaga

Renildo Calheiros

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
PCdoB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
2 vagas

PMDB

PSDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1°Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra· vaga do PMOB
João Almeida
João Castelo
Vitlorio Medioli • vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes • vaga do PFL
Feu Rosa· vaga do PMOB
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a



João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

PL
Carlos Souza· vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira· vaga do PSDB
Neucimar Fraga

PSB
Cabo Júlio
Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho

Nelson Marquezellí
Vicente Cascione

Lincoln Portela
Sandro Mabel

Gilberto Nascimento
Renato Casagrande

Colbert Martins

José Linhares

Nilton Baiano

Suely Campos - vaga do
PFL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
KellyMoraes

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

Laura Carneiro Celcita Pinheiro
Milton Barbosa José Mendonça Bezerra
Vic Pires Franco José Rocha
Zelinda Novaes Ronaldo CaiadO

~~:~rtado do PSB ocupa a (Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a 1
vaga) vaga

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Locai: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1" Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2" Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3" Vice-Presidente: José Linhares (PP)
Titulares Suplentes

PMDB

PSDB Ann Pontes
Maria Helena

OSvaldo Biolchi

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Alceu Collares
Dr. Hélio

Almerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

PPS

PDT

PSB

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques • vaga
do PP

Elimar Máximo Damasceno· vaga
doPP

PCdoB
Jandira Feghali

Athos Avelino
Geraldo Resende

Manato
Mário Heringer

Dt. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Olfmpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

PFL

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

PT

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Adauto Pereira
(Deputâdo do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1" Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2" Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3" Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

Edson Duarte

Neiva Moreira

Perpétua Almeida

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Elimar Máximo Damasceno

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

Amon Bezerra

João Campos

Juiza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

PT

PP
Benedito de Lira· vaga do PTB

Francisco Turra

PFL

PV
Professor Irapuan Teixeira

PDT

PRONA

Marcelo Ortiz

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Pompeo de Maltos
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Benjamin Maranhão· vaga
doPL
Darcfsio Perondi
Dr. Pihotti
.Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira



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)
'10 Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
20 Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
30 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PP
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
10 Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
20 Vice-Presidente: Leodegar T1scoski (PP)
30 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Jamil Murad

Nelson Proença

Severiano Alves

MaurIcio Quintella Lessa
1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Almeida de Jesus
Mauricio RabeJo

Sandro Mabel

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Viltorio 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

Leandro Vilela
Tadeu Filippelli (Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PPS

PDT

PCdoB
Luciano Leitoa

Geraldo Thadeu

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do PL

Bernardo Ariston
Isaías Silvestre

Alice Portugal

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vagado PFL

PP
Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negrornonte

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues· vaga do PL

Romeu Queiroz
PL

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga· vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

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

PSDB
Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

Alice Portugal

Almeida de Jesus
Milton Monti

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

3 vagas

AJex Canziani
Ricarte de Freitas

Ronivon Santiago
2 vagas

4 vagas

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Orlando Desconsi
1 vaga

Eduardo Gomes
Léo Alcântara

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

Alceu Collares

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Fernando William
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Júlio Delgado
Rogério Silva· vaga do PSB

PSB

PDT

PPS

1 vaga

PTB
José Múcio Monteiro· vaga do
PSDB
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias

Isalas Silvestre

1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
1 vaga

PSDB

PL
Luciano Castro· vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel

PTB

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Paulo Kobayashi

Cláudio Magrão

PP

PMDB

Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB

PFL

Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

DL Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes

PL

PT

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
Marcelo Guimarães Filho
Osório Adriano

César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos



PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA

PPS
Leônidas Cristino

Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B

Geraldo Thadeu

Manato

Antonio Joaquim
Valdenor Guedes

1 vaga

Félix Mendonça
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Almir Moura
Mauricio Rabelo

Wellington Roberto

PL

PDT

PTB

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

PCdoB

Leônidas Cristino

Alceu Collares

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Chico da Princesa
Milton Monti
Oliveira Filho

José Unhares
Nelson Meurer
Ronivon Santiago

Iris Simões
José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

Cezar Silvestri

Isalas Silvestre
Sandro Matos

Professor Irapuan Teixeira
PV

Amauri Robledo Gasques

Miguel de Souza· vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho· vaga do PT
(Oeputado do PTB ocupa a vaga)

PSB

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 40-A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS ARTS.
37,40,42,48,96,142 E 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O

ART. 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

(REFORMA DA PREVIDÊNCIA).
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Deley

Secretário(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
20 Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PRONA
Renildo Calheiros

Ann Pontes
Max Rosenmann

Paulo Afonso
Paulo Lima

1 vaga

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Amauri Robledo Gasques

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PMDB
Barbosa Neto
Carlos Eduardo Cadoca
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

PSDB

PT

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes

Pauderney Avelino

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Jamil Murad

Enéas

1 vaga

José Roberto Arruda
Luiz Carreira

Pauderney Avelino
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
VilmarRocha

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Maninha· vaga do PSB
Mariãngela Duarte· vaga do PSB

Patrus Ananias
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PT

PFL

PMDB

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

Anlbal Gomes
Fernando Diniz
Jorge Alberto
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Adelor Vieira
Dr. Pinotti

Silas Brasileiro
2 vagas

PSDB

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Eduardo Paes
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas

PP
Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Vicente Arruda
Yeda Crusius

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

Serafim Venzon
1 vaga

PP

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Armando Monteiro
José Militão

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga
PTB

Enio Tatico
Nelson Marquezelli



Ronaldo Vasconcellos Pedro Fernandes PPS

Humberto Michiles
Miguel de Souza
Sandro Mabel

PL
Bispo Rodrigues

Jaime Martins
Roberto Pessoa - vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

Athos Avelino

Severiano Alves

Alice Portugal

PDT

PCdoB

PRONA

B.Sá

Álvaro Dias

Jandira Feghali

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala nO-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICO, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1°Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PPS

Vanessa Grazziotin

Manato

Vanderlei Assis

Cezar Silvestri

PT

Sarney Filho
PV

PL

1 vaga

6 vagas

Mário Negromonte
2 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

2 vagas

Mário Heringer

Maria Helena
3 vagas

2 vagas

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

PDT

PFL

PPS

PTB

Carlos Mota
Chico da Princesa

Inaldo Leitão· vaga do PSDB
PSB

PSDB

PMDB

PCdoB

Professor Irapuan Teixeira

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

André Zacharow

Leonardo Mattos

Geraldo Thadeu

Carlos Willian
Pastor Francisco Olímpio

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Promotor Afonso Gil

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Iris Simões
José Militão

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala nO-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7",8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

2 vagas

2 vagas

4 vagas

5 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olímpio

Edson Duarte

João Herrmann Neto

PV

PDT

PCdoB

Lupércio Ramos

Belo Albuquerque
Renato Casagrande

Sérgio Miranda

André Zacharow

Sarney Filho

Eduardo Seabra
Zequinha Marinho

PSDB

PTB

PFL

PP

PT

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Uma

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB
Alexandre Cardoso
Maurício Quintella Lessa

Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB



ESTUOAR PROPOSTAS DE POLiTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE.

Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
10 Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
30 Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

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 AO PROJETO DE lE.1 N° 1394, DE 2003,

QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTíMULO AO
PRINlEIROEMPREGO PARA OS JOVENS· PNPE,

ACRESCENTA DISPOSITIVO À lEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DA OUTRAS PROVIDf:NCIAS".

Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

PT
AryVanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
Lindberg Farias - vaga do PSB

PFl
Laura Carneiro

2 vagas

PMDB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8428/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
10 Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

PFl
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

PMDB
Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelíno Fraga
Moreira Franco

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP
Fr~ncisco Appio
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto
JovairArantes· vaga do PSDB

Pl
Almeida de Jesus
Medeiros

PSB
Eduardo Campos
Isaías Silvestre

PPS
Júnior Betão

PDT
Luciano Leitoa

PCdoB
Daniel Almeida

PV
Deley

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
Amon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

João Tota
2 vagas

Zequinha Marinho
1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

2 vagas

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

Edson Duarte

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
Zonta

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Júnior Betão

Luciano Leitoa

Alice Portugal

Deley

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Ann Pontes
Darcísio Perondi

1 vaga
PSDB

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

1 vaga
PP

Ivan Ranzolin
Sandes Júnior

PTB
Elaine Costa

Homero Barreto
Pl

Heleno Silva
Maurício Rabelo

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Agnaldo Muniz

PDT
Davi Alcolumbre

PCdoB
Daniel Almeida

PV
Jovino Cândido

PT
Adão Pretto

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFl



Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PSDB

João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

PMDB

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

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

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa - vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha - vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL

José Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Ura
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PL

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

Paulo Marinho· vaga do PFL
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT

Carlos Mota
Inaldo Leitão- vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

PSB
Bernardo Ariston
Carlos Willian

PPS
Dimas Ramalho

PDT

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

2 vagas

Júlio Delgado

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)
'I °Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
F\elator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
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 REFORMA POL!TICA
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Wagner Lago
Alceu Collares

Jandira Feghali

Enéas

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Vanderlei Assis

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do

PDT

PT
Iriny Lopes

Mariângeia Duarte

Perpétua Almeida

IIdeu Araujo

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado

PCdoB

PRONA

PT

Pompeo de Mattos

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara



_ ~....mIIIilliL._

Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

1 vaga
PFL

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

2 vagas

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

Paulo BaLler
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir 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

Gerson Gabrielli
Paes Landim

2 vagas

5 vagas

Ariosto Holanda
Atila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes
PTB

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima
PL

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa· vaga do PFL
PSB

Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves· vaga do PMDB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes. vaga do PSDB

PL
Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho· vaga do PFL

PSB
Dr. Ribamar Alves
Isafas Silvestre

PPS

Homero Barreto
Pastor Pedro Ribeiro
Philemon Rodrigues

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Jefferson Campos
Takayama

Daniel Almeida Jamil Murad

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

Almerinda de Carvalho
1 vaga

PPS
Atila Lins

PDT

Júlio Delgado
PDT

Pompeo de Mattos
PC do B

Cláudio Magrão

Luciano Leitoa

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo \l, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8782/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
10 Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Professor Irapuan Teixeira IIdeu Araujo
Inácio Arruda

Mário Heringer PRONA

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

PT

PFL
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Carlilo Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Secretário(a): Valdivino Totentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Oemes (PFL)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
30 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Marcelo Ortiz

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

PV

PT

PFL

PCdoB

Jovino Cândido

Severiano Alves

Renildo Calheiros

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

Coriolano Sales
João Batista



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíODO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAís RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PP
Delfim Netto Augusto Nardes
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Armando Monteiro· vaga do

Enio TaticoPMDB
José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli Zequinha Marinho
Ronaldo Vasconcellos

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

Roberto Pessoa - vaga do
PFL

PSB
Beta Albuquerque Pastor Francisco Olfmpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow 1 vaga

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PSDB

PMDB

3 vagas

4 vagas

Paulo Baltazar

Laura Carneiro
2 vagas

Lupércio Ramos

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

Eduardo Barbosa
José Rajão

Nicias Ribeiro

Valdenor Guedes
1 vaga

Armando Monteiro
1 vaga

Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mota
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Líncoln Portela
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
Nelson Bornier Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

PMDB
Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

PSDB
Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

PP
Julio Lopes
Sandes Júnior

PTB
Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

PL
Coronel Alves
Medeiros

PSB
Josias Quintal

PPS
Júlio Delgado

PT

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Aníbal Gomes

Gervásio Silva
José Rocha

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Dr. Rosinha

Fernando Ferro
Paulo Bernardo

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota
Veda Crusius

PT

PFL

PMDB

Eduardo Sciarra
Robson Tuma
Rodrigo Maia

André Luiz

Antonio Cambraia
Eduardo Paes· vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Ora. Clair
Eduardo Valverde
José Mentor
Paulo Pimenta

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)



PT

Ivan Ranzolin
1 vaga

3 vagas

Suplentes

Devanir Ribeiro
Rubens Otoni

Wasny de Roure
1 vaga

Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini
PP

PTB

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Anívaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

PMDB

Gerson Gabriellí
Gilberto Kassab
Mussa Demes

PSDB

PFL

PT
Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Zico Bronzeado

3° Viée-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares

1 vaga

Jandira Feghali

Jovino Cândido
PV

PDT

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Dr. Rodolfo Pereira

Sarney Filho

Secretário(a): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo 11. Pavirnento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318~7061J7055
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)
10 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

Se(;retário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7064/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTIRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PL

PDT

PPS
Takayama

1 vaga

Almir Moura
Oliveira Filho

Rogério Silva

Luciano Leitoa

Edison Andrino
José Divino

Mauro Lopes

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

1 vaga

Jovino Cândido

Helenildo Ribeiro

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

José MilHão
Luiz Antonio Fleury

PV

PT

PFL

PSB

PSDB

PMDB

PCdoB

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Carlos Santana
Luciano Zica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Deley

Eduardo Gomes

Perpétua Almeida

Cezar Silvestri

Manato

Bernardo Ariston

Giacobo
Reinaldo Belão

Alex Canziani
Neuton Lima

Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chínaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Ney Lopes
Laura Carneiro Paes Landim
Robson Tuma 1 vaga

PMDB
Luiz Biltencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Darcísio Perondi
Saraiva Felipe Jorge Alberto

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

PL
BisPQ Wanderval Almir Moura
Maurício Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA·

CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1°Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)



Rafael Guerra
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

João Campos
(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos - vaga do
PSDB

Eduardo Cunha
João Pizzolatti

Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Maltos· vaga do PRESIDENTE
Marcelo Orliz- vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho - vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE

Iris Simões
Marcus Vicente

Jaime Martins
João Caldas

Dr. Evilásio

PTB
Dr. Francisco Gonçalves

João Magalhães
PL

Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

PSB
Nelson Bornier

Sandro Matos· vaga do PC do B
PPS

Secretário(a): .

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Rogério Silva Dimas Ramalho

PDT
Arlindo Chinaglia

PFL
Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Professor Irapuan Teixeira

Severiano Alves
PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PRONA
IIdeu Araujo

Aroldo Cedraz
PMDB

Osvaldo Biolchi
PSDB

Carlos Sampaio
PP

Márcio Reinaldo Moreira

PL

PTB
Nelson Marquezelli

Miguel de Souza

PV

PDT

PPS

PSB

PRONA

PCdoB

Marcelo Ortiz

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

IIdeu Araujo

1 vaga

Geraldo Thadeu

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 31B-7060
FAX: 318-2140

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (pSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros - vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt - vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos - vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PSB
Nelson Bornier - vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PV
Oeley· vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TfTULOS PUBLICADOS - 2002

SEMINÁRIO SAÚDE E SANEAMENTO
AMBIENTAL

ISBN 85-7365-207-1

R$ 6,60

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASiL 1988 19. ed.)

ISBN 85-7365-235-7

R$10,00

PRINCIPAIS DEBATES: SESSÃO LEGISLATIVA
DE 2001

ISBN: 85-7365-211-X

R$ 8,80

ISBN: 85-7365-185-7

R$4,40

ISBN 85c7365-033-8

R$ 8,80

V CARAVANA NAC. DE DIREITOS HUMANOS:
ABRIGOS E ASiLOS DE IDOSOS NO BRASIL

ISBN: 85-7365-237-3

R$4,40

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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