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CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1 - ATA DA 788 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
18 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 528

LEGISLATURA, EM 15 DE MAIO DE 2003

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111- Leitura do expediente

OFíCIOS

N° 945/03 - Do Senhor Deputado João
Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Depu
tados, devolvendo ao Deputado Eduardo Cam
pos o PL na 789/03, de autoria deste, pelas ra-
zões que aduz. 20885

N° 41/03 - Do Senhor Deputado Nelson
Pellegrino, Líder do PT, indicando os Deputados
do referido Partido que integrarão a CPI destina
da a "investigar as atividades da SERASA - Cen-
tralização de Serviços de Bancos S/A". 20886

N° 294/03 - Do Senhor Deputado José Car
los A1eliua, Líder do PFL, indicando o Deputado
Paulo Magalhães para integrar a Comissão de
Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática. .. 20886

N° 442103 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleliua, Líder do PFL, comunicando que o
Deputado Joaquim Francisco deixa de integrar a
Comissão Especial destinada a efetuar estudo
em relação às matérias em tramitação na Casa.
cujo tema abranja a Reforma Política. 20886

N° 443/03 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleliua, Líder do PFL, comunicando que o
Deputado Joaquim Francisco deixa de integrar a
Comissão Especial destinada a efetuar estudo
em relação às matérias em tramitação na Casa,
cujo tema abranja a Reforma Trabalhista...... ........ 20886

N° 427/03 - Do Senhor Deputado Eunício
Oliveira, Líder do PMDB, comunicado que o Depu
tado Jorge Alberto passa a integrar a Comissão
Especial destinada a efetuar estudo em relação
às matérias em tramitação na Casa, cujo tema
abranja o Sistema Tributário Nacional. ....... .......... 20886

N° 428/03 - Do Senhor Deputado Eunício
Oliveira, Líder do PMDB, comunicado que o Depu-

tado Mauro Benevides passa a integrar a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação. ....... 20887

W 429/03 - Do Senhor Deputado Eunício
Oliveira, Líder do PMDB, comunicado que o
Deputado Mauro Benevides passa a integrar a
Comissão Especial destinada a efetuar estudo
em relação às matérias em tramitação na Casa,
cujo tema abranja a Reforma Política. 20887

N° 731/03 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do referido Partido que integrarão a CPI destina
da a "investigar denúncias de irregularidades na
prestação de serviços por empresas e institui-
ções privadas de Planos de Saúde". 20887

N° 743/03 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, solicitando as substitui
ções que especifica na liderança do referido
Partido. 20887

W 744/03 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Walter Feldman para integrar a CPI destinada a
"investigar denúncias de irregularidades na pres
tação de serviços por empresas e instituições pri-
vadas de Planos de Saúde".......... 20887

W 401/03 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado
Roberto Magalhães para integrar a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 20888

W 406/03 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando os Deputados
do referido Partido que integrarão a CPI destina
da a "investigar denúncias de irregularidades na
prestação de serviços por empresas e institui-
ções privadas de Planos de Saúde". 20888

N° 412103 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado
José Múcio para o cargo de Vice-Líder do referi-
do Partido. 20888

N° 355/03 - Do Senhor Deputado Eduar
do Campos, Líder do PSB, indicando o Depu
tado Nelson Bornier para integrar a CPI desti
nada a "investigar as operações no setor de
combustíveis, relacionados com a sonegação
dos tributos, máfia, adulteração e suposta in-
dústria de liminares". 20888
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W 356/03 - Do Senhor Deputado Eduardo
Campos, Líder do PSB, indicando o Deputado
Josias Quintal para integrar a Comissão de Mi-
nas e Energia. 20889

W 128/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando o PLP n° 105/00, apreciado pela referida
Comissão. 20889

N° 132/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando o PDC n° 1.093/01, apreciado pela referi-
da Comissão.......................................................... 20889

W 136/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando o Projeto de Lei n° 3.951/00 e o PL nO
5.514/01, apensado, apreciados pela referida Co-
missão. 20889

N° 71/03 - Do Senhor Deputado Gastão
Vieira, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando que a referida
Comissão rejeitou o PL n° 6.018/01. 20889

REQUERIMENTO

N° 636/03 - Do Senhor Deputado Ricardo
Barros, requerendo o desarquivamento das pro-
posições que especifica. 20890

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 41/2003 - Do Senado Federal- Regula
menta o § 4° do art. 18 da Constituição Federal,
dispondo sobre o período de criação, incorpora-
ção, fusão e desmembramento de Municípios. ..... 20890

PROJETOS DE LEI

N° 67612003 - Do Sr. Ronaldo Vasconcellos 
Institui o Programa Nacional de Apoio ao Meio Ambi-
ente - PRONAMA - e dá outras providências...... ...... 20890

N° 677/2003 - Do Sr. Francisco Dornelles 
Dispõe sobre a concessão do benefício do segu
ro-desemprego para pescadores artesanais du-
rante os períodos de proibição de pesca. 20894

N° 680/2003 - Do Sr. Nelson Marquezelli 
Modifica o artigo 12 da Lei nO 9.393, de 19 de de
zembro de 1996, autorizando o parcelamento do
Imposto Territorial Rural- ITR em até 12 meses.. 20895

N° 681/2003 - Do Sr. Léo Alcântara - Alte
ra a Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
dispõe sobre locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes............ 20896

N° 683/2003 - Do Sr. Léo Alcântara 
Acrescenta parágrafo ao art. 421 do Código de
Processo Civil. 20897

W 684/2003 - Do Sr. Pastor Reinaldo 
Acrescenta dispositivo no Estatuto da Criança e
do Adoelscente para tipificar o crime de expor a
perigo a vida ou a integridade física de criança
ou adolescente. 20897

N° 68812003 - Do Sr. Marcelo Guimarães
Filho - Imputa às instituições bancárias respon
sabilidade solidária pela abertura de novas con
tas de correntistas negativados nos bancos de
dados dos serviços de proteção de crédito e dá
outras providências. 20897

W 691/2003 - Do Sr. Bispo Wanderval 
Acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, am
pliando as penas por crimes cometidos com o
emprego de conhecimentos operacionais obtidos
nas Forças Armadas ou nos órgãos de seguran-
ça pública....................................... ........ .......... ...... 20898

N° 694/2003 - Do Sr. Carlos Nader - Esta-
belece o obrigatoriedade da iodação do sal (clo-
reto de sódio) e dá outras providências. 20900

N° 697/2003 - Do Sr. Paulo Pimenta 
Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n° 8.036, de
11 de maio de 1990, para permitir a movimenta
ção de conta vinculada do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS para pagamento de
parcela das taxas e mensalidades do ensino su-
perior. 20900

N° 769/2003 - Do Sr. Medeiros - Altera a
Lei n° 10.555, de 13 de novembro de 2002, a fim
de estabelecer que os dependentes de trabalha
dor falecido farão jus, em parcela única, ao res
gate do crédito do complemento de atualização
monetária, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, de que trata o art. 6° da Lei Complemen-
tar n° 110, de 2001. 20901

N° 799/2003 - Do Sr. Nelson Marquezelli 
Declara o Suco de Laranja como bebida oficial
nas recepções, eventos e festas promovidas pelo
Governo Brasileiro. 20902

N° 801/2003 - Do Sr. Augusto Nardes 
Dispõe sobre a permanência no Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, pelo prazo de três anos, de
empresa que tenha auferido, no ano calendário,
receita bruta superior a R$1.200.000,00 (um mi
lhão e duzentos mil reais) e igualou inferior a
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 20902

N° 807/2003 - Do Sr. Feu Rosa - Institui o
Dia Nacional do Escrivão de Polícia........ 20903

W 809/2003 - Do Sr. Elimar Máximo Da
masceno - Dispõe sobre a assistência à mãe e
ao filho gerado em decorrência de estupro. 20904
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NO 812/2003 - Do Sr. Marcelo Teixeira -
Regulamenta a profissão de Turismólogo. 20906

NO 815/2003 - Do Sr. Sandes Júnior - Dis-
põe sobre horário integral na educação funda-
mentaI. 20907

N° 817/2003 - Do Sr. Sandes Júnior 
Obriga as mantenedoras de instituições privadas
de ensino superior, a aplicar, no mínimo, 5% de
seu faturamento líquido anual na execução de
bolsas de estudos a estudantes carentes. 20908

N° 820/2003 - Do Sr. Sandes Júnior - Dá
nova redação ao caput do art. 4° da Lei nO
10.260, de 12 julho de 2001, que "Dispõe sobre o
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior, e dá outras providências". 20908

N° 822/2003 - Do Sr. Colombo - Dispõe
sobre a obrigação dos órgãos públicos utilizarem
em suas frotas no mínimo 20% de pneus remol-
dados, e dá outras providências. 20909

N° 824/2003 - Do Sr. José Divino - Acres
centa inciso no artigo 1° da Lei n° 8.072, de 25
de julho de 1990, que dispõe sobre crimes hedi-
ondos, e dá outras providências. 20910

NO 856/2003 - Do Sr. Roberto Gouveia -
Institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas
de Acidentes e Doenças do Trabalho. 20911

NO 857/2003 - Da Sr". Teima de Souza e
do Sr. Jorge Boeira - Altera - Altera o caput do
art. 136 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 - Código Penal. 20911

N° 858/2003 - Do Sr. Humberto Michiles -
Dispõe sobre a instituição do ano de 2004 como
o Ano do Magistério............................................... 20912

NO 859/2003 - Do Sr. Orlando Desconsi -
Institui o Programa Nacional do Primeiro Crédito
para o/a Jovem Rural e dá outras providências.... 20913

N° 860/2003 - Do Senado Federal - Altera
o disposto na Lei n° 6.811, de 8 de julho de 1980,
que dispõe sobre a destinação da taxa judiciária
de que trata o art. 20 do Decreto-Lei n° 115, de
25 de janeiro de 1967, alterado pelo art. 2° do
Decreto-Lei nO 246, de 28 de fevereiro de 1967, e
dá outras providências.................... 20915

N° 861/2003 - Do Senado Federal- Institui
o Dia do Instrumentador Cirúrgico. 20916

N° 864/2003 - Do Sr. Chico Alencar - Dis
põe sobre a prestação de contas mensal das em
presas que exploram serviços de pedágio nas ro-
dovias da União. 20916

NO 865/2003 - Do Sr. André Luiz - Acres
centa parágrafos no art. 280 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre o auto de
infração por meio eletrônico. 20916

NO 867/2003 - Do Sr. André Luiz - Dispõe
sobre a obrigatoriedade da utilização de medi
dores individuais de consumo de produtos es
senciais para a população por parte das empre
sas concessionárias de serviços públicos e em-
presas estatais, e dá outras providências. 20917

N° 868/2003 - Do Sr. Feu Rosa - Autoriza
o Poder Executivo a construir presídio federal de
segurança máxima na Ilha da Trindade. 20918

N° 869/2003 - Do Sr. Ivan Ranzolin - "Alte-
ra os artigos 227 e 234 da Lei n° 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, que dispõe sobre Código
Brasileiro de Aeronáutica." .. ....... .......... .......... ........ 20919

N° 871/2003 - Do Sr. Julio Lopes - Altera
dispositivos da Lei n° 9.294, de 15 de julho de
1996, estabelecendo restrições para a venda de
bebidas alcoólicas e dá outras providências. ........ 20919

N° 872/2003 - Da Sr". Zelinda Novaes - Proí-
be a veiculação de publicidade que utilize imagens
relativas ao cometimento de infrações de trâns~o. .... 20924

NO 874/2003 - Do Sr. Gilmar Machado -
Torna obrigatório o exame do fundo de olho de
recém-nascidos. 20925

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

NO 106/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Emis-
soras Reunidas Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul................. 20925

N° 107/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Trídio
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul........ 20927

NO 108/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Clube de Pouso Alegre Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais... 20928

NO 109/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Transamérica de Curitiba Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. .... .... 20929

N° 110/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Fun
dação Nossa Senhora do Rocio, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.............. 20931
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N° 111/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Apro
va o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Querência FM Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul..... 20932

W 112/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Cultura de Unhares Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Unhares, Estado do Espírito Santo.. 20933

N° 113/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza a Associação Mercesana de
Integração e Cultura - AMIC a executar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mercês, Estado de Mi-
nas Gerais. 20934

N° 114/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Náutica FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Marin-
gá, Estado do Paraná. 20936

W 115/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Ingamar Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Marial-
va, Estado do Paraná. 20937

N° 116/2003 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza a Associação Artística e Cultu
ral de Desenvolvimento do Setor Marista Sul a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Aparecida
de Goiânia, Estado de Goiás................. 20938

RECURSOS

N° 8/2003 - Do Sr. Alexandre Santos - Re
curso contra a decisão que indeferiu o Requeri
mento nO 3/2003, que se refere à criação de Co
missão Parlamentar de Inquérito para investigar
denúncias da prática de ilícitos penais e de atos
de improbidade administrativa, cometidos no âm
bito da Secretaria Estadual da Fazenda do Go
verno do Estado do Rio de Janeiro, que implica
ram em corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro
e remessa ilegal de divisas para o exterior............ 20940

N° 10/2003 - Do Sr. Alexandre Santos 
Recurso contra a decisão que indeferiu o Reque
rimento n° 3 / 2003, que se refere à criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito para investi
gar denúncias da prática de ilícitos penais e de

atos de improbidade administrativa, cometidos no
âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, que impli
caram em corrupção, extorsão, lavagem de di-
nheiro e remessa ilegal de divisas para o exterior. 20940

N° 15/2003 - Do Sr. Arnaldo Faria de Sá -
Recorre contra a devolução do Projeto de Lei n°
7.390/2002 pela Presidência. 20958

SESSÃO SOLENE DE 15-5-2003

IV - Homenagem

Transcurso do 50° aniversário da Associa-
ção Brasileira de Agências de Viagens 20958

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Convite
aos Srs. Tasso Gadzanis, Presidente do Conse-
lho Nacional da Associação Brasileira de Agên-
cias de Viagens; Eduardo Sanovicz, Presidente do
Instituto Brasileiro de Turismo; Deputado Ronaldo
Vasconcellos, para composição da Mesa Diretora
dos trabalhos. Transcurso do 50° aniversário da
Associação Brasileira de Agências de Viagens. ..... 20958

RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
- Transcurso do 50° aniversário da Associação
Brasileira de Agências de Viagens. 20959

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Importân
cia da criação do Ministério do Turismo. Divulga
ção das potencialidades turísticas da Região
Centro-Oeste. 20960

PAULO BAUER (PFL - SC), BISMARCK
MAIA (PSDB - CE), AUGUSTO NARDES (PPB 
RS) - Transcurso do 50° aniversário da Associa-
ção Brasileira de Agências de Viagens. 20961

PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Avanços da legislação brasileira de turismo. .. ....... 20965

REINALDO BETÃO (PL - RJ) - Transcurso
do 50° aniversário da Associação Brasileira de
Agências de Viagens. 20965

PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Transcurso do 20° aniversário da Associação Bra-
sileira de Agências de Viagens de Minas Gerais... 20966

DA. EVILÁSIO (PSB - SP) - Transcurso do
50° aniversário da Associação Brasileira de
Agências de Viagens. 20966

PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) -
Convite ao Senador Paulo Octávio para composi-
ção da Mesa Diretora dos trabalhos. .. 20967

ALEX CANZIANI (PTB - PR) - Transcurso
do 50° aniversário da Associação Brasileira de
Agências de Viagens. 20967

PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Agradecimento aos órgãos de comunicação da
Casa pelos serviços prestados............... 20968

WILSON SANTIAGO (PMDB - PB), JOÃO
PIZZOLATTI (PPB - SC. Pela ordem.), LUIZ
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CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela ordem.) - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) - Conve-
Transcurso do 50° aniversário da Associação niência de rejeição, pela Casa, da Proposta de
Brasileira de Agências de Viagens ,... 20968 Emenda à Constituição n° 40, de 2003, oriunda

PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - do Poder Executivo. 20984
Informação sobre a existência de dispositivo regi- PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter-
mental proibitivo da concessão da palavra a con- minação de encerramento dos trabalhos nas Co-
vidados. Funcionamento da Subcomissão de Tu- missões. Convocação dos Deputados ao plenário
rismo da Casa. 20970 para início da Ordem do Dia. 20985

V - Encerramento LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Elogio ao Se-
2 - ATA DA 798 SESSÃO DA CÃMARA cretário de Segurança Pública do Estado do Rio

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, de Janeiro, Anthony Garotinho, pela adesão ao
MATUTINA, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA Sistema Único de Segurança Pública, Indícios de
ORDINÁRIA, DA 528 LEGISLATURA, EM 15 DE irregularidades no contrato de concessão da
MAIO DE 2003 BR-116. Regozijo com o cumprimento de pro-

l- Abertura da sessão messas de campanha do Presidente Luiz Inácio
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão Lula da Silva sobre a construção de plataformas

anterior petrolíferas.................................... 20985

111- Leitura do expediente JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Apresenta-
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15-5-2003 ção de proposições. Informação sobre as nego

ciações em torno da Medida Provisória n° 114,
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ato da de 2003, acerca de repactuação e alongamento

Presidência sobre instalação do Conselho de de dívidas oriundas de operações de crédito ru-
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. 20976 ral. Repúdio a comentários do Deputado Jair Bol-

IV - Breves Comunicações sonaro a respeito do Partido dos Trabalhadores.
JOÃO MAGNO (PT - MG) - Matéria intitu- Anúncio de realização de debate sobre a reforma

lada Caminhos Cruzados, sobre a fusão de em- previdenciária, no Município de Dourados, Esta-
presas siderúrgicas brasileiras, de autoria da jor- do de Mato Grosso do Sul. 20986
nalista Aline Lima, publicada pela revista Fortes. FERNANDO FERRO (PT _ PE) - Apresen-
Inauguração de unidade de saúde no Bairro Bom tação de proposição. Transcurso do 100° aniver-
Retiro, Município de Ipatinga, Estado de Minas sário de emancipação político-administrativa do
Gerais. Implementação de políticas sociais no Município de Ouricuri, Estado de Pernambuco _
Município pela administração petista. 20976 14 de maio. Manifesto dos associados da Coope-

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Divulga- rativa Paulista de Teatro sobre o papel do Gover-
ção, pelo Governo Federal, de lista de devedores no no incentivo à produção cultural. 20987
da Previdência Social. Possibilidade de aumento IVAN VALENTE (PT _ SP) _ Elogio ao Mi-
da arrecadação do órgão. 20982 nistro da Previdência Social, Ricardo Berzoini,

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Reafirmação pela divulgação de lista dos devedores do órgão.
do compromisso de atuação em defesa dos inte- Necessidade de reforma previdenciária justa,
resses das regiões norte, noroeste e centro-norte sem prejuízos aos servidores públicos.................. 20988
fluminenses. Importância do estabelecimento de V _ Ordem do Dia
parcerias, pelo Governo Federal, em prol do de-
senvolvimento socioeconômico do País. Con- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
trariedade à cobrança de contribuição previden- ção, em turno único, do Projeto de Lei n° 354-B, de
... d 'd 'b1" t' 20982 2003, que altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho declana os servI ores pu ICOS ma IVOS ..

CARLOS ABICALlL (PT _ MT) _ Transcur- 1991, para restabelecer o pagamento, pela empre-
so do 136° aniversário de emancipação políti- sa, do salário maternidade devido às seguradas
co-administrativa do Município de Várzea Gran- empregada e trabalhadora avulsa gestantes. .......... 20993
de, Estado d Mato Grosso - 15 de maio. Congra- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
tulação ao Governo Luiz Inácio Lula da Silva pelo ção e rejeição das Emendas de Plenário nOs 1, 2,
atendimento aos reclamos da sociedade brasilei- 3, 4 e 5, com parecer contrário, ressalvados os
ra no tocante às reformas constitucionais. 20983 destaques. 20994

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Posicio- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
namento contrário à cobrança de contribuição ção e aprovação do projeto. 20994
previdenciária de servidores públicos inativos. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
Necessidade de regularização de débitos de em- querimento de destaque para votação em sepa-
presas com a Previdência Social............. 20983 rado da Emenda n° 1... 20994
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção da Emenda nO 1 de Plenário. 20995

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de destaque para votação em sepa-
rado da Emenda n° 2..... 20995

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção da Emenda n° 2 de Plenário ,. 20995

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de destaque para votação em sepa-
rado da Emenda nO 3. 20995

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção da Emenda nO 3 de Plenário. 20995

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação da redação final.......................... 20995

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ,. 20996

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti
nuação da discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 6.912-A/02, que institui ações afirmati
vas em prol da população brasileira afro-descen
dente, conhecido como Estatuto da Igualdade
Racial................................. 20996

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação de requerimentos para retirada
da matéria da pauta............................................... 20996

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 53-C, de 1999, que al
tera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da Consti
tuição Federal, e o caput do art. 52 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias... 20996

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da discussão. 20996

ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem.) - Considerações sobre o Projeto de Lei n°
354, de 2003, acerca de restabelecimento do pa
gamento, pela empresa, do salário-maternidade
devido às seguradas, empregadas e trabalhado-
ras avulsas, gestantes , 0... 20997

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
veniência do envio das sugestões ao Senado Fe-
deral, por meio das bancadas. 20997

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados JOVAIR ARANTES (PSDB - GO), WALTER
FELDMAN (PSDB - SP), ANTONIO CAMBRAIA
(PSDB - CE), BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS). 20997

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
vocação dos Parlamentares a plenário. Determi
nação às Comissões de imediato encerramento
dos trabalhos. 20997

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e rejeição de requerimento para adiamento,
por duas sessões, da apreciação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 53-C, de 1999. 20998

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WALTER FELDMAN
(PSDB - SP). 20998

JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.) 
Motivo da ausência do orador das votações. Posi
cionamento do Parlamentar contrário à autono-
mia do Banco Central. 20999

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 20999

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sença, no plenário, do Secretário-Adjunto da Se
cretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República, Mário Mamede. 21000

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Lider.) - Reconhecimento do esforço e de
dicação do Presidente João Paulo Cunha na con
dução dos trabalhos da Casa. Protesto contra
aprovação de matéria à revelia da maioria da
Casa. 21000

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Infor
mação ao Deputado José Carlos Aleluia sobre
existência no plenário do quorum regimental exi-
gido para votação da referida matéria. 21000

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP),
JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP). ........ .......... 21001

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA
(PFL, RJ), CORIOLANO SALES (PFL - BA). ....... 21002

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 53, de 1999. 21003

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados LÚCIA
BRAGA (PMN - PB), AMAURI ROBLEDO
GASQUES (PRONA - SP), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA), INÁCIO ARRUDA (PCdoB
- CE), SARNEY FILHO (PV - MA), DR. HÉLIO
(PDT - SP), COLBERT MARTINS (PPS - BA),
EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), JOÃO PAULO
GOMES DA SILVA (PL - MG), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), JOSÉ L1NHARES (PPB
- CE), DR. HÉLIO (PDT - SP), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP), MENDES
RIBEIRO FILHO (PMDB - RS), HENRIQUE
FONTANA (PT - RS), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP). 21003

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Reti
rada, de ofício, dos itens constantes da Ordem
do Dia, exceto a matéria em votação. Informação
sobre a pauta da sessão ordinária prevista para
as 14h da presente data.......... 21005

~.~••.-,.,."~"'~·, ..·"'__........_,,.""""~_, ......W'M""_..""'''.oo;...... 111_•• ••_._._.._ ...... ....__,_••_...__._.__Ill_.._,.~,."'_...._.,__........._;,;



21011

21010

21011

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Congratulações ao povo argentino pela
eleição do novo Presidente da República. Neces
sidade de união dos países da América do Sul
para fortalecimento da democracia e para resga-
te do MERCOSUL. .

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE. Pela
ordem.) - Apoio à decisão do Ministro da Previ
dência Social, Ricardo Berzoini, de divulgação da
lista de devedores do órgão. Conveniência de
execução dos débitos previdenciários .

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela or
dem.) - Transcurso do Dia da Assistência Social
-15 de maio .
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SELMA SCHONS (PT - PRo Pela ordem.) BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
- Transcurso do Dia da Assistência Social - 15 ordem.) - Defesa de aprovação da Proposta de
de maio. Avanços da seguridade social no País.... 21006 Emenda à Constituição n° 53, de 1999. 21011

JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela or- PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
dem.) - Importância da regularização de débitos vocação dos Deputados ao plenário para apre-
de empresas junto à Previdência Social. ..... ......... 21006 ciação da Ordem do Dia. Anúncio da pauta da

sessão ordinária prevista para as 14h da cor-
Usaram da palavra para orientação das 21012

respectivas bancadas os Srs. Deputados rente data ..
POMPEO DE MATTOS (PDT - RS), CHICO JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela or-
ALENCAR (PT - RJ). 21007 demo Discurso retirado pelo orador para revisão.) 

Defesa de aprovação da Proposta de Emenda à
MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.) - Constituição n° 53, de 1999. Posicionamento con-

Descontentamento com o anúncio de construção trário à autonomia do Banco Central do BrasiL...... 21012
de presídio federal no Estado de Mato Grosso do

21008 WAGNER LAGO (PDT - MA. Pela ordem.)-
Sul. Posicionamento do PDT, contrário à autonomia

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) - do Banco Central e à cobrança de contribuição
Apresentação de proposição. 21008 previdenciária de servidores públicos inativos. 21012

CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pela or- NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or-
dem.) - Razões da necessidade de redução das dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
taxas de juros no País. 21008 do jurista e historiador Raymundo Faoro............... 21013

RENATO CASAGRANDE (PSB - ES. Pela PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Asso-
ordem.) - Efeitos positivos da publicação da lista ciação da Presidência à manifestação de pesar
dos devedores da Previdência Social. 21009 pelo falecimento de Raimundo Faoro. .. 21013

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or- DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) - De-
dem.) - Invasão de reserva indígena no Municí- claração de voto favorável à Proposta de Emen-
pio de Monte Negro, Estado de Rondônia. Ne- da à Constituição nO 53-C, de 1999. 21013
cessidade de demarcação das terras dos índios SERAFIM VENZON (Sem Partido - SC.
brasileiros. 21009 Pela ordem.) - Declaração de voto favorável à

DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela or- Proposta de Emenda à Constituição nO 53, de
dem.) - Relatório do encontro do orador com o 1999..... 21013
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita à DIMAS RAMALHO (PPS - SP. Pela or-
Confederação Nacional dos Trabalhadores na dem.) - Anúncio de reajuste da tabela de proce-
Agricultura. Expectativa do orador por melhorias dimentos do Sistema Único de Saúde no tocante
sociais no País....................................................... 21010 aos serviços de hemodiálise. 21014

FRANCISCA TRINDADE (PT - PI. Pela or- LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Pela
dem.) - Importância da publicação da lista dos ordem.) - Transcurso do Dia Nacional de Comba-
devedores da Previdência Social. Solicitação ao te ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
Ministro da Saúde, Humberto Costa, de ações e Adolescentes - 18 de maio. Realização, pelo
para melhoria da saúde pública em Teresina, Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência
Estado do Piauí. 21010 Sexual Contra Crianças e Adolescentes, da cam

panha Esquecer é Permrtir, Lembrar é Combater.
Participação no ato de lançamento de programa
de combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes, implantado pela Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da Repú
blica nos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinho
nha, Estado de Minas Gerais. Inauguração pelo
órgão, em conjunto com os Ministérios da Saúde
e do Turismo, de central telefônica para atendi
mento de denúncias de abuso sexual contra crian-
ças e adolescentes. 21014

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Pela or
dem.) - Lucidez das declarações do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da má quali-
dade do ensino público no País.................. 21015
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PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pela or
dem.) - Caos do setor de segurança pública do
Rio de Janeiro. Empenho da Governadora Rosi
nha Matheus e do Secretário de Segurança PÚ
blica Anthony Garotinho no combate ao crime or-
ganizado e ao narcotráfico no Estado. .. 21015

HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela ordem.)
- VisITa do General Luiz Gonzaga Lessa à Comissão
da Amazônia e de Desenvolvimento Regional da
Casa. Risco de internacionalização da Amazônia....... 21 016

ZONTA (PPB - SC. Pela ordem.) - Repúdio
à possível transferência do narcotraficante Luiz
Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, para
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.................. 21016

LEONARDO MAnOS (PV - MG. Pela or
dem.) - Acerto da decisão do Ministro da Previ
dência Social, Ricardo Berzoini, de divulgação da
lista de devedores do sistema previdenciário.......... 21016

RAIMUNDO S~TOS (PL - PA. Pela ordem.)
- EdITorial intitulado E hora de virar o jogo, sobre re
cente escalada da violência na cidade de Belém,
Estado do Pará, publicado pelo jornal O Liberal....... 21 01 7

SANDRO MABEL (PL - GO. Pela ordem.)
Apreensão com a possível eliminação de incenti
vos fiscais aos Estados das Regiões Centro-Oes-
te, Norte e Nordeste pela reforma tributária. 21017

ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or
dem.) - Firmação de convênio entre os Gover
nos Federal e do Estado do Acre para instalação
de fábrica de preservativos no Município de Xa
puri. Importância do Programa Analfabetismo
Zero, do Ministério da Educação, para a erradica-
ção da deficiência cultural no Estado. 21018

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Regis-
tro de voto do Presidente, na condição de 1°
Vice-Presidente. 21018

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apro-
vação, em segundo turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nO 53, de 1999. 21018

Dispensada a votação da redação final,
nos termos do inciso I do § 2° do art. 195 do Re-
gimento Interno...................................................... 21023

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO HENRY (PPB -
MT). 21024

VI- Encerramento
3 - ATA DA SOa SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52a LEGISLATURA, EM 15 DE
MAIO DE 2003

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

anterior
111- Leitura do expediente

SESSÃO ORDINÁRIA DE 15-5-2003

IV - Pequeno Expediente

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Relato da au
diência pública com o Ministro da Saúde, Hum
berto Costa, realizada na Casa, para esclareci
mento sobre licitação no Ministério da Saúde
para compra de medicamentos. 21034

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Para
doxo entre a expansão da máquina pública, o
crescimento demográfico e a queda do número
de servidores civis do Poder Executivo. Perspecti
va, diante da reforma previdenciária, de escalada
de pedidos de aposentadoria pelos servidores
públicos federais. Conveniência da abertura de
concurso público para preenchimento de vagas
nas universidades federais. Solidariedade à greve
dos servidores das universidades e da Previdên-
cia Social, por reforma previdenciária justa........... 21035

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Relato da
reunião realizada no Município de Pau Brasil,
Estado da Bahia, com a presença de represen
tantes do Ministério da Justiça, da FUNAI, e da
Polícia Federal. Urgente solução para as dificul-
dades enfrentadas pelos índios pataxós. ........ ...... 21036

ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA) - Apelo
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento no sentido de declaração das Zonas 1 e 2
do Estado do Pará como livres da febre aftosa,
dada a ausência, nos últimos cinco anos, de re
gistro da doença na região. Solicitação às autori
dades competentes de apuração do assassinato
do Vereador Adão Lote, do Município de Tucumã,
Estado do Pará. 21037

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Discur
so retirado pelo orador para revisão.) - Preserva
ção da ordem democrática nacional pela obser
vância do princípio da harmonia e independência
entre os Poderes da República. Contestação às
críticas do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
ao Poder Judiciário. 21038

BASSUMA (PT - BA. Pela ordem.) - Re-
gistro de voto proferido em sessão anterior. ......... 21038

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Re
gistro de voto proferido em sessão anterior. Inefi
cácia do acordo firmado entre os Ministérios dos
Transportes e da Defesa para utilização dos Bata
lhões de Engenharia do Exército na recuperação
da malha rodoviária federal. Obsolescência estru
turai e incapacidade financeira da corporação. Ca
ráter demagógico da proposta, com vistas ao des
vio da atenção da opinião pública nacional da pre
cariedade das rodovias no País. Conveniência da
realização de licitação pública para execução das
obras pela iniciativa privada. Incompetência do Mi-
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nistro dos Transportes, Anderson Adauto, para su- GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Poten-
peração do caos do setor. 21039 cialidade turística e cultural do Município de Sal-

DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP) - Louvor gueiro, Estado de Pernambuco. Realização, no
à iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade Município, do 2° Encontro das Comunidades Qui-
pela instituição do Prêmio CFC de Gestão Fiscal lombolas de Pernambuco. .. 21048
Responsável a Prefeituras Municipais................... 21040 BASSUMA (PT - BA. Discurso retirado

DA. ROSINHA (PT - PR) - Noticiário da pelo orador para revisão.) - Moção de aplausos
imprensa acerca de interpelação do Presidente ao tratorista Hamilton dos Santos pelo não-cum-
da República, pelo Desembargador Gilmar Men- primento de ordem para derrubada de residência
des, do Supremo Tribunal Federal, para esclare- em invasão no Bairro da Palestina, na Região
cimento da expressão "caixa-preta" atribuída à Metropolitana de Salvador, Estado da Bahia. Re-
Justiça brasileira. Necessidade de controle exter- púdio à decisão do Senado Federal de arquiva-
no do Poder Judiciário. Elogio ao Ministro da Pre- mento de processo contra o Senador Antonio
vidência Social, Ricardo Berzoini, pela divulga- Carlos Magalhães pela prática de grampeamento
ção dos nomes de devedores do órgão........ 21042 telefônico. 21049

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Solicita- HENRIQUE AFONSO (PT - AC) - Impor-
ção à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca tância do trabalho desenvolvido pelas universida-
de atendimento às reivindicações do setor pes- des. Regozijo com o debate, no âmbito do Minis-
queiro do Estado do Pará. 21043 tério da Educação, da perspectiva de nova uni-

JEFFERSON CAMPOS (PSB _ SP) _ Elo- versidade no Século XXI. Apoio à opinião do Mi-
gio ao jornal Cruzeiro do Sul pelo mapeamento da nistro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral,
fome no Município de Sorocaba, Estado de São publicada na revista da Fundação de Amparo à
Paulo. Aplausos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Pesquisa do Estado de São Paulo, sobre as uni-
Silva pela iniciativa de combate à fome no Brasil. versidades e o setor de ciência e tecnologia. ........ 21049
Congratulação à Fundação Ubaldino do Amaral, PI>.lJLO BAUER (PFL - SC) - Anúncio da
mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul. Transcur- inauguração do Centro Cultural da Cidade, em
so do centenário de fundação do periódico. Au- Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. .......... 21050
mento da população idosa brasileira. Necessidade MAURO PASSOS (PT - SC) - Acerto da
de ações dos governantes em benefício das pes- decisão do Governo Federal de divulgação da lis-
soas da terceira idade. Extinção de preconceitos e ta de devedores do INSS. Sonegação de débitos
inclusão de idosos na sociedade............................ 21043 previdenciários pelo ex-Governador do Estado de

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Solicitação à Santa Catarina, Esperidião Amin. 21050
Casa de criação de Comissão Externa para avali- LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Determinação,
ação das condições de produção, pesquisa e pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de apu-
mercado de produtos transgênicos nos Estados ração de denúncias sobre malversação de recur-
Unidos da América, no México e no Canadá. ....... 21045 sos públicos pelo Prefeito Ubaldino Júnior, do

ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - Município de Porto Seguro, Estado da Bahia. De-
SP. Pela Ordem.) - Apresentação de proposição..... 21045 núncia de desvio de recursos da Universidade

LEONARDO MATTOS (PV - MG) - Avanço Católica de Salvador pelo Prefeito Raimundo Ga-
da democracia brasileira representado pela elei- briel de Oliveira, do Município de Maragogipe, na
ção de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidên- condição de gerente financeiro da instituição.
cia da República. Desequilíbrio entre os Poderes Apuração do fato pela Controladoria-Geral da
da República. Importância do fortalecimento do União. .. 21050
Poder Legislativo. 21045 PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB) -

MILTON CAROlAS (PTB - RS) - Urgente Repúdio ao projeto de lei, de autoria do Depu-
necessidade de inclusão, na pauta da Ordem do tado Fernando Gabeira, sobre regulamentação
Dia, de projetos de lei referentes à destinação, da prostituição no País. 21051
para entidades filantrópicas, de mercadorias BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB) -
apreendidas pelos órgãos policiais durante ações Importância da transposição de águas do Rio São
de repressão a práticas ilícitas. 21046 Francisco para o semi-árido nordestino. Realiza-

L1NCOLN PORTELA (PL - MG) - Impor- ção de estudos sobre principais impactos da obra.
tância da preservação e do controle da qualidade Conveniência de compromisso do Congresso Na-
dos recursos hídricos no País. Louvor ao trabalho cional com a formulação de políticas regionais. ..... 21052
dese!1volvido pelo Instituto Aberto de Redenção DR. HELENO (PSDB - RJ) - Posiciona-
das Aguas.............................................................. 21048 mento do Ministro da Integração Nacional, Ciro



21065

21066

21072

21073

21073

21074

21074

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Equívoco da participação do Exército Brasileiro
em ações de segurança pública. Empenho do
Gen. Francisco Roberto Albuquerque no combate
à lavagem de dinheiro e no aperfeiçoamento dos
sistemas de inteligência ..

V - Grande Expediente

JOVINO CÂNDIDO (PV - SP) - Discussão
dos critérios necessários para obtenção dos be
nefícios fiscais ao financiamento da cinematogra-
fia nacional. Trajetória do cinema brasileiro ..

CÉSAR MEDEIROS (PT - MG. Pela or
dem.) - Dificuldades enfrentadas pelo Município
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. Encami
nhamento ao Ministro da Educação, Cristovam
Buarque, de denúncias contra a atual direção do
Centro Federal de Educação Tecnológica -
CEFET de Minas Gerais ..

JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.) 
Nota divulgada pela imprensa sobre fixação, pelo
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal
Federal, do prazo de 48 horas ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para esclarecimento da de
claração de existência de caixa-preta no Poder
Judiciário. Disposição do orador de apresentação
ao Presidente da República de denúncias contra
a instituição .

LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem.) 
Atentado praticado contra o Vereador Manoel
Mattos, do Município de Itambé, Estado de Per
nambuco, em face de denúncias apresentadas
contra grupos de extermínio. Solicitação aos ór
gãos competentes de providências para a prote-
ção da vida do Edil. ..

ROSE DE FREITAS (PSDB - ES. Pela or
dem.) - Compromisso do PSDB de apoio às re
formas constitucionais observados os interesses
da população brasileira .

MARCELO ORTIZ (PV - SP Pela ordem.)
- Transcurso do 146° aniversário de emancipa
ção político-administrativa do Município de Mon
teiro Lobato, Estado de São Paulo - 26 de abril.
Comemoração do aniversário de fundação do
Município de Campos do Jordão, Estado de São
Paulo - 29 de abril. Necrológio do jurista e escri-
tor Raymundo Faoro .
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Gomes, com relação à reforma tributária. Repú- JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
dio do orador à Medida Provisória n° 107, de (PL - MG) - Necrológio do jurista e Deputado Cí-
2003, sobre renovação de contratos para explo- cero Dumont. 21063
ração dos chamados Portos Secos. 21055 FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) -

JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - Efeitos positi- Importância da divulgação, pelo Governo Federal,
vos da instalação de montadora da empresa Ford da lista de devedores da Previdência Social. ........ 21064
Brasil Ltda. no Estado da Bahia. Competência do VIC PIRES FRANCO (PFL - PA) - Trans-
Governador Paulo Souto. Contribuição prestada curso do 75° aniversário de fundação da Rádio
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães para de- Clube do Pará... 21065
senvolvimento socioeconômico do Estado. 21056

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Prosperi
dade do setor de segurança privada em face da
escalada da violência no País. Urgência na ado
ção de plano nacional para o setor de seguran-
ça pública .

JOÂO PIZZOLATTI (PPB - SC) - Imediata
suspensão da cobrança do seguro-apagão im-
posto aos consumidores de energia elétrica .

SANDES JÚNIOR (PPB - GO) - Reafirma
ção pelos Ministros do Trabalho e Emprego, Ja
ques Wagner, e da Previdência Social, Ricardo
Berzoini, do compromisso de campanha do Pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva de duplicação
do valor do salário mínimo ao longo do mandato.
Proposta de criação, pela Casa, de comissão
permanente em defesa da recuperação do poder
de compra do piso salarial... ..

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Re
púdio à invasão do Iraque pelas forças an-
glo-americanas .

ENIO BACCI (PDT - RS) - Divulgação, pelo
Ministério da Previdência Social, dos nomes de de
vedores do órgão. Necessidade de regularização
de débitos de pessoas jurídicas junto ao INSS.
Contrariedade à anunciada cobrança de contribui-
ção previdenciária de servidores inativos. .. .

VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG) - Con
tradições do Governo e de Parlamentares do
Partido dos Trabalhadores ..

NELSON BORNIER (PSB - RJ) - Conve
niência de intervenção do Governo Federal nos
reajustes abusivos de preços dos componentes
da cesta básica, sobretudo do arroz .

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Estabeleci
mento, pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva, de
condições propícias para retomada do cresci-
mento econômico do País .

LEANDRO VILELA (PMDB - GO) - Protes
to contra a revogação, pelas Prefeituras dos Mu
nicípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, de
autorização para o funcionamento de transporte
alternativo. Sobrecarga do transporte coletivo
convencional. .. .
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PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB 
PE. Pela ordem.) - Solidariedade ao Deputado
Philemon Rodrigues pelo pronunciamento em re
púdio ao projeto de lei sobre regulamentação da
prostituição no País .

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Conveniência da aprovação da Medida Provi
sória n° 114, de 2003, sobre repactuação e
alongamento de dívidas oriundas de operações
de crédito rural contratadas sob a égide do Pro
grama Especial de Crédito para a Reforma
Agrária e do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar. Transcurso do
10° aniversário de fundação da Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul. Realização de
eleições para os cargos de Reitor e Vice-Reitor
da instituição .

BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem) - Solidariedade ao Deputado João Gran
dão por pronunciamento em defesa da aprova-
ção da Medida Provisória n° 114, de 2003 ..

COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or
dem) - Importância de realização da reforma tri
butária para modernização e preparação do País
ao enfrentamento dos desafios do mundo globali
zado. Confiança na aprovação da proposta em
tramitação na Casa .

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS. Pela
ordem) - Fracasso do modelo de reforma agrá
ria adotado pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso. Necessidade de resolução, pelo Gover
no Luiz Inácio Lula da Silva, de dificuldades en-
frentadas pelos agricultores assentados ..

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei nO
3.561-A, de 1997, sobre o Estatuto do Idoso........

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Exis
tência de emendas ao projeto. Retorno da maté
ria à Comissão Especial, para pronunciar-se so-
bre as emendas ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tação e aprovação de requerimento de urgên
cia para apreciação do Projeto de Lei nO 2.787,
de 1997 .
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RONALDO DIMAS (PSDB - TO. Pela or- Bahia, de membros da Comissão Especial desti-
dem.) - Apresentação de proposição.................... 21076 nada ao exame da proposta de reforma tributária. 21089

EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela or- SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. Pela
dem.) - Registro de voto proferido em sessão an- ordem.) - Desenvolvimento pelo Instituto Ayrton
terior. Convite aos Deputados para a Convenção Senna, em parceria com empresários, de projeto
Nacional do PSDB Jovem, em Palmas, Estado de alfabetização e auxílio à aprendizagem de es-
do Tocantins........................................................... 21076 tudantes do ensino fundamental do Estado de

Pernarrbuco... 21090LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem) - Necrológio do jurista Raymundo Faoro.

ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or
dem.) - Contentamento com o lançamento do
Programa Amazônia Sustentável pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva ..

ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ. Pela ordem.) 
Apoio à concessão a integrantes de carreira jurí
dica do Governo Federal de tratamento análogo
ao concedido aos auditores ficais, relativamente
à remuneração .

NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or
dem.) - Solicitação de apoio governamental ao
Projeto Reflorestamento Econômico Consorciado
e Adensado, do Município de Nova Califórnia,
Estado de Rondônia. .. .

PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela or
dem.) - Confiança nas reformas previdenciária e
tributária para reversão do atual quadro de de
semprego e informalidade. Relevância da priorida
de na reforma trabalhista, pelo Governo Federal,
para desoneração dos elevados encargos traba
lhista e previdenciário impostos às pequenas e
microempresas no País .

L1NCOLN PORTELA (PL - MG) - Empe
nho das autoridades governamentais na erradi-
cação da cultura da violência no País ..

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)
- Editoriais publicados no jornal O Globo e no
jornal O Estado de S.Paulo sobre a polêmica in
terna do Partido dos Trabalhadores com relação
ao processão de expulsão de Parlamentares do
partido ..

WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Contrariedade à exigência de empresas
estatais para liberação de recursos para projetos
culturais. Importância da participação do Estado
como articulador das linhas culturais do País.
Incremento à produção cultural brasileira pelo Go
verno Fernando Henrique Cardoso. Conveniência
de continuidade da política cultural vigente. .. ........

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem.) - Participação do orador em reunião com
Prefeitos Municipais do Estado da Bahia para
discussão das reformas constitucionais. Conve
niência de participação dos Municípios na refor
ma tributária. Anúncio da presença, no Estado da
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nO 3.206, de 2000........ 21118

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 3.473, de 2000........ 21119

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 7.017, de 2002. ..... 21119

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nO 7.018, de 2002. ..... 21119

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 7.130, de 2002. ..... 21119

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 7.131, de 2002. ..... 21120

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 7.134, de 2002........ 21120

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nO 7.491, de 2002. ..... 21120

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nO 1.550, de 1996. ..... 21120

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 3.731, de 1997........ 21121

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado COLBERT MARTINS (PPS - BA). 21121

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 6.776, de 2002. ..... 21121

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS). 21121

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 5.460, de 2001. ..... 21121

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação de requerimento de urgência
para apreciação do Projeto de Lei Complementar
nO 41, de 2003, oriundo do Senado Federal. ......... 21122

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 7.441, de 2002. ..... 211 22

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do COLBERT MARTINS (PPS - BA). 21122

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nO 5.756, de 2001. ..... 21122

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo-
tação e aprovação de requerimento de consti-

tuição de Comissão Externa para acompanha
mento de denúncias de desvio de verbas fede
rais destinadas à saúde no Estado do Rio de
Janeiro. 21123

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado CORIOLANO SALES (PFL - BA).................. 21123

Apresentação de proposições:
CORIOLANO SALES, CIRO NOGUEIRA,
WILSON SANTOS, NELSON BORNIER, ANDRÉ
LUIZ, JOÃO GRANDÃO, BASSUMA, GERALDO
RESENDE, PERPÉTUA ALMEIDA, NELSON
BORNIER, JULIO LOPES, BASSUMA,
FERNANDO FERRO, MARCELO ORTIZ,
BONIFÁCIO DE ANDRADA, ANDRÉ LUIZ,
JÚLIO REDECKER, CARLOS SANTANA, PAULO
GOUVÊA, VITTORIO MEDIOLl, FERNANDO
GONÇALVES, ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO,
DAVI ALCOLUMBRE, GONZAGA PATRIOTA,
TELMA DE SOUZA, LUIZ BITTENCOURT,
EDUARDO PAES, CARLOS NADER, CEZAR
SILVESTRI, JOSÉ MENTOR, FERNANDO DE
FABINHO, FEU ROSA, MARCELLO SIQUEIRA,
BONIFÁCIO DE ANDRADA, MARINHA RAUPP,
PASTOR PEDRO RIBEIRO, CARLOS SOUZA,
PERPÉTUA ALMEIDA, LUIZ COUTO, DIMAS
RAMALHO, ANGELA GUADAGNIN, VIEIRA
REIS, ANN PONTES, BENEDITO DE LIRA,
GASTÃO VIEIRA. 21124

MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG. Pela or
dem.) - Elogio ao Presidente João Paulo Cunha
pela realização de sessões deliberativas às quin
tas-feiras no período vespertino. Imediata redu
ção da taxa básica de juros pelo Comitê de Políti-
ca Monetária do Banco Central. 21126

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Eleição do Prof. Plácido Cidade Nu
vens para o cargo de Reitor da Universidade Re-
gional do Cariri. 21127

MARINHA RAUPP (PMDB - RO. Pela or
dem.) - Encaminhamento de indicação ao Presi
dente da República para criação de grupo inter
ministerial destinado ao estudo de projetos de re
cuperação da Estada de Ferro Madeira-Mamorá,
no Estado de Rondônia. Apresentação de reque
rimento de constituição, pela Casa, de Comissão
Externa destinada ao acompanhamento da de
cretação de estado de calamidade pública no
Município de Ji-Paraná. 21128

ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or
dem.) - Expansão para os Estados amazônicos
do programa de desenvolvimento sustentável im
plantado pelo Governador do Estado do Acre,
Jorge Viana. Importância da visita do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, Governadores e Minis
tros de Estado ao Acre. Solicitação de apoio à
proposta de emenda à Constituição sobre extin-
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ção do voto secreto nos processos de cassação
de mandato parlamentar de Deputados Federais
e Senadores. 21128

GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pela
ordem.) - Violência histórica praticada contra os
povos indígenas no País. Solicitação ao Governo
Federal de providências acerca de conflitos pela
posse da terra no Estado da Bahia. Aprovação,
pela Casa, do projeto de lei de conversão da Me
dida Provisória n° 113, de 2003, sobre estabele
cimento de normas para comercialização da sa
fra de soja transgênica de 2003. Anúncio de
apresentação à Comissão de Seguridade Social
e Família de requerimento de convocação de es
pecialistas em bioética, de representantes do Mi
nistério da Saúde, de centros de pesquisas e de
organizações não-governamentais para debate
da questão dos alimentos transgênicos. 21128

BENEDITO DE LIRA (PPB - AL. Pela or-
dem.) - Temas abordados pelo Secretário Espe-
cial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, na Co-
missão de Agricultura e Política Rural da Casa.
Apresentação de requerimento de informações
ao Secretário José Fritsch sobre os projetos de
desenvolvimento da atividade pesqueira no
semi-árido nordestino e do Estado de Alagoas..... 21129

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mani
festação de boas-vindas ao Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro, Deputado Estadual Jorge Picciani............... 21130

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) 
Assassinato do sindicalista paraense Robervan
Silva e de Vereador do Município de Tucumã. Cri-
se do setor de segurança pública do Estado. ........ 21130

JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela or
dem.) - Conveniência de aprovação da Medida
Provisória n° 114, de 2003, sobre repactuação e
alongamento de dívidas oriundas de operações
de crédito rural contratadas sob a égide do Pro
grama de Crédito Especial para a Reforma Agrá
ria e do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar. Abrangência do parecer do
Relator da matéria, Deputado João Grandão.
Pronunciamento do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sobre necessidade de tratamento dife
renciado para a região do semi-árido nordestino
no tocante a investimentos públicos. Lançamento,
pelo Ministro Extraordinário de Segurança Ali
mentar e Combate à Fome, José Graziano, do
Programa Fome Zero em Aracaju e no Município
de Poço Redondo, no Estado de Sergipe.............. 21130

BOSCO COSTA (PSDB - SE. Pela ordem.)
Saudação ao Presidente Inocêncio Oliveira.
Oportunidade de discussão da redistribuição do
ICMS ao ensejo da reforma tributária. Defesa do
compartilhamento dos recursos provenientes da

CPMF com Estados e Municípios. Necessidade
de expansão do Programa Fome Zero no Estado
de Sergipe. 21131

WILSON SANTIAGO (PMDB - PB. Pela or
dem.) - Urgência na desburocratização de pro
cessos para concessão de aposentadorias rurais
no Estado da Paraíba. 21131

LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem.) 
Encaminhamento de indicação ao Ministro da
Saúde, Humberto Costa, para concessão de bol
sa-alimentação a portadores de insuficiência re
nal crônica. Crescimento do envolvimento de pro
fissionais da área jurídica com o crime organiza
do. Necessidade de melhor fiscalização da ativi-
dade de advogados e promotores públicos........... 21132

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
- Malogro do lançamento, pelo Ministro das Ci
dades, Olívio Dutra, do Programa Nacional de
Apoio à Regularização Fundiária na cidade do
Rio de Janeiro, pela ingerência impertinente do
Prefeito César Maia.................... 21132

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA - SP. Pela ordem.) - Apreensão com a
permanência no Estado de São Paulo do narco
traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandi
nho Beira-Mar. Encaminhamento de indicação ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para constru
ção de presídios de segurança máxima em ilhas
oceânicas desabitadas. 21132

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pre-
sença, no plenário, do Deputado Estadual Heitor
Schuch, do Rio Grande do Sul. 21133

VIEIRA REIS (PMDB - RJ. Pela ordem.) 
Prejuízos dos pescadores do Estado do Rio de
Janeiro decorrentes do desastre ambiental
ocorrido em Cataguases, Estado de Minas Ge
rais. Apresentação de requerimento de infor
mações ao Ministério do Trabalho e Emprego
sobre as providências adotadas em benefício
da classe. 21133

PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE.
Pela ordem.) - Encaminhamento de indicação ao
Ministério da Ciência e Tecnologia para instala
ção do Instituto do Semi-Árido no Município de
Tauá, Estado do Ceará, 21134

ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
ordem.) - Preservação da autonomia dos Esta
dos ao ensejo das reformas previdenciária e tri
butária. Contrariedade à constitucionalização da
Lei Kandir. 21135

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Assassinato do Vereador Adão Lote de Souza
e do sindicalista Robervan Silva, no Estado
do Pará. 21135
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ANN PONTES (PMDB - PA. Pela ordem.)
Solidariedade ao Deputado Paulo Rocha pelo
pronunciamento sobre a violência no Estado do
Pará. Apresentação de requerimentos de infor
mações à Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística sobre a área de fronteira entre
os Estados de Mato Grosso e do Pará, e ao Mi
nistério de Minas e Energia sobre o adiamento
da construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no
Estado do Pará...................................................... 211 36

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Audiência do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva com representantes de trabalhadores
anistiados. Transcurso do Dia da Assistência So-
cial-15demaio 21136

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Deliberações do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva diante das reivindicações dos participantes
no 8° Grito da Terra Brasil. 21137

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.)
- Anúncio de criação da Associação dos Servido-
res Terceirizados da Câmara dos Deputados. 21137

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apoio
à extensão do programa de vacinação contra gri
pe realizado nas dependências da Casa aos tra-
balhadores terceirizados. 21138

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS. Pela
ordem.) - Greve dos professores da rede pública
de ensino do Estado de Mato Grosso do Sul. 21138

POMPEO DE MAnOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Razões do posicionamento do PDT,
contrário à taxação de servidores inativos. 21139

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem.) - Saudações ao Deputado Estadual Hei
tor Schuch, do Rio Grande do Sul, presente no
plenário. Apresentação de emenda à Lei de Dire
trizes Orçamentárias para utilização de recursos
da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico em investimentos na área de transportes. 21140

WLADIMIR COSTA (PMDB - PA. Pela or
dem.) - Aplausos ao Ministro das Comunicações,
Miro Teixeira, pela atenção dispensada aos
membros da Casa. 21141

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Elogio ao Ministro da Previdência Social,
Ricardo Berzoini. Necessidade de cobrança de
débitos de pessoas jurídicas com o órgão. 21141

GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL. Pela or
dem.) - Resultado de seminário sobre segurança
pública e tráfico de drogas, realizado pela Comis
são de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado. Anúncio de criação da Frente Parla-
mentar Antidrogas. 211 41

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or-
dem.) - Demissão irregular de trabalhadores pela

empresa multinacional Rhodia Acetow, instalada
no Município de Santo André, Estado de São Pa
ulo. Prejuízos sociais decorrentes do fechamento
da filial da empresa no País. 21142

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
- Relato da audiência concedida pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a anistiados da ditadura
militar. Transcurso do Dia da Assistência Social -
15 de maio............................................................. 21144

ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR.
Pela ordem.) - Apresentação de proposição.
Avanços do Governo de Luiz Inácio Lula no Silva
no setor de agricultura familiar............................... 21144

VII - Comunicações Parlamentares

WELlNTON FAGUNDES (PL - MT) - Solici-
tação à equipe econômica governamental de libera-
ção de recursos ao Ministério dos Transportes para
recuperação da malha rodoviária federal. Implemen-
tação das políticas ferroviária e hidroviária. 21144

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA) - Necessidade de análise criteriosa
da constitucionalidade da proposta de reforma
tributária apresentada pelo Poder Executivo. Ris
co de supressão da autonomia fiscal de Estados
e Municípios. Nocividade do interesse do Gover
no Federal de majoração da carga tributária.
Conveniência da participação concorrente de to
dos os entes federados nas receitas oriundas de
contribuições. Defesa da extensão da desvincula
ção de receitas fiscais a Estados e Municípios.
Insuficiência da criação de fundo para compen
sação de perdas tributárias pela pretendida unifi-
cação das normas de cobrança do ICMS. ....... ..... 21145

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN) - Elogio ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela iniciati
va de apuração de indícios de malversação de
recursos públicos pela Prefeitura Municipal de
Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte. Mani
festação de solidariedade aos professores da
rede pública de ensino, do Rio Grande do Norte,
em greve por melhoria salarial. Presença da ora
dora na solenidade de encerramento do encontro
8° Grito da Terra Brasil, na sede da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
CONTAG, Brasília, Distrito Federal. Deliberações
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presente
ao evento, acerca de reivindicações dos trabalha-
dores rurais. 21147

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como Li
der.) - Esforço do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va para atendimento das reivindicações da comis
são de anistiados da ditadura militar. Expectativa de
respeito à manifestação de estudantes prevista para
o dia 16 de maio, no Estado da Bahia, pela punição
dos envolvidos no escândalo da violação do painel
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eletrônico do Senado Federal e no episódio dos MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO ORADOR
grampos telefônicos no Estado. 21148 PARA REVISÃO: Promoção do coronel do Exér-

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) - cito Eduardo Dias da Costa Villas Bôas a Gene-
Nomeação, pelo Presidente da República, de per- ral-de-Brigada. 21167

sonalidades da Região Norte para o Conselho Na- DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
cional de Desenvolvimento Econômico e Social. ..... 21149 DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA.

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Como Pela ordem.) NO PERíODO DESTINADO À
Líder.) - Transcurso do 580 aniversário de funda- ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ção do Partido Trabalhista Brasileiro -15 de maio... 21150 CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 69, REALIZADA

EM 7 DE MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Asso- ORADOR PARA REVISÃO: Reexame da indica-

ciação da Presidência ao pronunciamento do
ção de Paulo Sérgio Rebouças Ferraro para aDeputado Roberto Jefferson. 21151
Superintendência do Banco do Nordeste no

DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) - Parti- Estado da Bahia. Instituição do Fórum da Cida-
cipação do orador no ato de lançamento, pelo dania de Simões Filho, na Região Metropolitana
Governo do Estado do Maranhão, do Programa de Salvador. Dificuldades enfrentadas pela popu-
Interinstitucional de Combate às Drogas......... ...... 21151 lação do Município. Atos de violência e desman-

ANTONIO CARLOS MENDES THAME dos praticados pelo Prefeito de Simões Filho........ 21168
(PSDB - SP. Discurso retirado pelo orador para DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
revisão.) - Violação do Tratado de Assunção re- DEPUTADO JOÃO CASTELO (PSDB _ MA) NO
presentada pela decisão do congresso nacional PERíODO DESTINADO AO GRANDE
argentino de instituição de sobretaxa na importa- EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ção do açúcar brasileiro. Conveniência de apro- CÂMARA DOS DEPUTADOS N0 71, REALIZADA
vação, pelo Congresso Nacional, de projetos so- EM 8 DE MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO
bre importação de trigo e de produtos industriali- ORADOR PARA REVISÃO: Degradação da bacia
zados argentinos com mais de 10% de açúcar.... 21152 do rio Itapecuru, no Estado do Maranhão. Apelo

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or- à Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para
dem.) - Prosperidade dos Municípios paraenses urgente retomada do Projeto de Gestão Ambien-
situados ao longo da Rodovia Transamazônica. tal Integrada da Bacia do Alto Itapecuru, aprova-
Urgência no asfaltamento da rodovia. 21152 do no Programa Piloto para a Proteção das Flo-

RAIMUNDO SANTOS (PL - PA. Pela or- restas Tropicais do Brasil. 21171
dem.) - Congratulação ao Presidente Luiz Inácio DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
Lula da Silva pela nomeação do empresário pa- DEPUTADO BASSUMA (PT _ BA. Pela or-
raense Lutfala Bitar para o Conselho Nacional de dem.) NO PERíODO DESTINADO AO
Desenvolvimento Econômico e Social................... 21152 GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO

CLÓVIS FECURY (PFL - MA. Pela ordem.) ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
- Elogio ao Deputado Dr. Ribamar Alves pelo N° 71, REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2003 -
pronunciamento sobre o combate às drogas no RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
Estado do Maranhão. 21153 Apoio a proposta de extinção de votações se-

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.) - eretas na Casa, apresentada pelo Deputado
Trajetória de atuação do PT. Inconveniência da Zico Bronzeado. 21174

publicidade das divergências internas do partido. DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
Processo de amadurecimento petista após a as- DEPUTADO PAES LANDIM (PFL - PI) NO
censão ao Governo Federal. 21153 PERíODO DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES

VIII- Encerramento PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 71,

DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA) NA REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2003 -
SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
DEPUTADOS N° 68, REALIZADA EM 7 DE Resultado do encontro entre o Ministro do De-
MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO ORADOR senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
PARA REVISÃO: Transcurso do Dia do Trabalho.. 21166 Luiz Fernando Furlan, e membros da Associa-

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. ção dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
DEPUTADO FEU ROSA (PSDB, ES. Pela or- Brasil. 21174
dem.) NO PERíODO DESTINADO À ORDEM DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DEPUTADO PAES LANDIM (PFL - PI) NO
DOS DEPUTADOS N° 69, REALIZADA EM 7 DE PERíODO DESTINADO AO PEQUENO
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21190

6 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
n° 142, de 2003, com parecer e despacho ..

7 - PORTARIAS nOs 46 e 47, de 2003 - da
Primeira Secretaria, referentes a credenciamento
de entidades de classe .

COMISSÕES

8 - ATAS DA COMISSÃO

a) Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo (Subcomissão Permanente de
Turismo), 58 Reunião, em 10-4-03 e 68 Reunião,
em 24-4-03. 21191

9 - PARECERES - Projeto de Lei Comple
mentar n° 105-NOO, Projetos de Lei nOs
3.951-NOO e 6.018-N01; Projeto de Decreto Le-
gislativo n° 1.093-N01. 21192

10 - MESA
11 - LíDERES E VICE-LíDERES
12 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
13 - COMISSÕES

a) Exonerar: Amélia Lima Rosa, Antonio
Carlos Vieira Cariello, Carlos Pereira dos Santos,
Claudismar Zupiroli, Francisco de Assis Aquino
Custodio, Luisa Wester dos Santos, Olimpia Gou
lart Calixto, Silvana paz Japiassu, Vanessa More-
ira de Paiva Carvalho............................................. 21177

b) Nomeação: Amélia Lima Rosa, Antonio
Carlos Vieira Cariello, Carlos Pereira dos Santos,
Claudismar Zupiroli, Francisco de Assis Aquino
Custodio, Jedeilda Alves Paulo de Souza,Luisa
Wester dos Santos, Olimpia Goulart Calixto, Sil-

Decide instalar o Conselho de Altos Estu-
dos e Avaliação Tecnológica.................................. 21176

5 - ATOS DO PRESIDENTE
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EXPEDIENTE DA SESSÂO ORDINÁRIA DA vana Paz Japiassu, Vanessa Moreira de Paiva
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 72, REALIZADA Carvalho. 21181
EM 9 DE MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO c) Designar por acesso: Claudia Bianchini
ORADOR PARA REVISÃO: Anúncio de reunião Andrade,Gisela Santos de Alencar, Karlo Eric
da bancada federal nordestina com o Diretor-Ge- Galvão Dantas, Maria Dóris de Almeida Rapôso,
ral do Departamento Nacional de Obras Contra Seme Taleb Fares.................................................. 21186
as Secas, Eudoro Santana. Solicitação ao Dire
tor-Gerai do DNOCS de evocação ao órgão da
construção da estrada de ligação dos Municípios
de Capitão Gervásio Oliveira e Dom Inocêncio ao
Município de São João do Piauí. 21175

4 - ATO DA PRESIDÊNCIA
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Ata da 788 Sessão, Solene, Matutina,
em 15 de maio de 2003

Presidência dos Srs.: Wilson Santos, 2° Suplente de Secretário;
Ronaldo Vasconcellos, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 39 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Decla
ro 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. RONALDO VASCONCELLOS, servin
do como 2° Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. BISMARCK MAIA, servindo como 1°
Secretário, proc ede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

SGM/P N° 945/03

Brasília, 15 de maio de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Campos
Anexo IV - Gabinete nO 846
Nesta

Senhor Deputado,

Reporto-me ao Projeto de Lei nO 789, de 2003,
de sua autoria, que "Dispõe sobre a divulgação de in
formação sobre os direitos sociais do cidadão nas
emissoras de radiodifusão sonora".

Encaminho em devolução a Vossa Excelência a
proposição em apreço, em virtude de já se encontrar
em tramitação na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração. - João Paulo
Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 789, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Campos)

Dispõe sobre a divulgação de infor
mações sobre os direitos sociais do cida
dão nas emissoras de radiodifusão sonora.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece critérios para a divul

gação de informações sobre os direitos sociais do ci
dadão nas emissoras de radiodifusão sonora.

Art. 2° As emissoras de radiodifusão sonora fi
cam obrigadas a veicular, diariamente, inserções re
lativas aos direitos sociais do cidadão.

§ 1° As mensagens terão duração não inferior a
vinte segundos, devendo totalizar diariamente tempo
não inferior a cinco minutos.

§ 2° Caberá ao Poder Executivo a produção das
mensagens de que trata esta lei.

Art. 3° O conteúdo das mensagens objetivará
esclarecer a população sobre seus direitos e garan
tias constitucionais e divulgar campanhas de consci
entização quanto aos direitos sociais dos cidadãos,
previstos nos arts. 6° a 11 da Constituição Federal.

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

Justificação

As emissoras de radiodifusão sonora, o mais tradi
cional dos veículos de comunicação social hoje em ope
ração no País, oferecem a possibilidade de se realizar
campanhas de conscientização da população a baixo
custo e com ampla penetração, especialmente nas ca
madas da população com menor nível de escolaridade.

Tal perfil é ideal para que se realize, em bases
permanentes, um programa de conscientização da
população sobre os direitos sociais previstos na
Constituição. Trata-se de mecanismo compatível com
os objetivos sociais das emissoras de rádio.

Tais campanhas, além de abordar os direitos e ga
rantias individuais, poderão ser estendidas a dar informa
ções especificas sobre os direitos sociais previstos nos
artigos 6° a 11 da Constituição Federal, o que terá refle
xos importantes na melhoria de vida da parcela econo
micamente menos favorecida da população.
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Convencido da relevância da iniciativa, solicito o
apoio dos ilustres Pares, indispensável para a aprova
ção desta iniciativa.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2003. - Depu
tado Eduardo Campos.

Devolva-se a presente proposição,
tendo em vista já se encontrar em tramita
ção na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 15-5-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Oficio nO 41 /Plen

Brasília, 14 de maio de 2003

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

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

a fim de indicar, como titulares, os Deputados Orlan
do Fantazzini, PT/SP, Luiz Alberto, PT/BA, Zico Bron
zeado, PT/AC, e Wasny de Roure, PT/DF, na Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar
as atividades da SERASA - Centralização de Servi
ços de Bancos S/A".

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

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 294-L-PFU2003

Brasília, 8 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o Deputado Paulo Magalhães

para integrar, como membro suplente, a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em
vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio n° 442-L-PFU03

Brasília, 12 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Joaquim Francisco deixa de integrar, como mem
bro suplente, a Comissão Especial destinada a
efetuar estudo em relação às matérias em trami
tação na Casa, cujo tema abranja a Reforma Polí
tica.

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

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 443-L-PFU03

Brasília, 12 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Joaquim Francisco deixa de integrar, como membro ti
tular, a Comissão Especial destinada a efetuar estudo
em relação às matérias em tramitação na Casa, cujo
tema abranja a Reforma Trabalhista.

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

Defiro. Publique-se
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 427

Brasília, 13 de maio 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jorge Alberto passa a integrar, na qualidade de Su-

-------------_.._--_._........_-_._------_.
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Brasília, 14 de maio de 2003

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

plente, a Comissão Especial destinada a efetuar estu- OF. PSDB N° 731/2003
do em relação às matérias em trâmite na Casa, cujo
tema abranja o Sistema Tributário Nacional, em vaga
existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N° 428

Brasília, 13 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Mauro Benevides passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N° 429

Brasília, 13 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Mauro Benevides passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Especial destinada a efetuar es
tudo em relação às matérias em trâmite na Casa, cujo
tema abranja a Reforma Política, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Luiz

Carlos Hauly, Paulo Feijó e Veda Crusius, corno mem
bros titulares, e os Deputados Rafael Guerra, João
Castelo e Sebastião Madeira, como membros suplen
tes, para integrarem a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar denúncias de irregu
laridades na prestação de serviços por empresas e
instituições privadas de Planos de Saúde."

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF.PSDB/I/N° 743/2003

Brasília, 15 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar a subs

tituição dos Deputados Júlio Semeghini e Veda Cru
sius pelos Deputados Alberto Goldman e Aloysio Nu
nes Ferreira para o cargo de Vice-Líder do PSDB.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. PSDB N° 744/2003

Brasília, 15 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Walter Feld

man, corno membro suplente, para integrar a Comissão
Partamentar de Inquérito destinada a "investigar denún-
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Brasília, 15 de maio de 2003

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

cias de irregularidades na prestação de serviços por em- Of n° 412/2003
presas e instituições privadas de Planos de Saúde", em
substituição ao Deputado Sebastião Madeira.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Junior.

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 14 de maio de 2003
Of n° 401/2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais,

o Senhor Deputado Roberto Magalhães (PTB-PE), como
Titular, em subst~uição ao Deputado Nelson Trad
(PMDB-MS), que ocupa vaga do PTB, para a Comissão
Permanente de Const~uição e Justiça e de Redação.

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

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Senhor Presidente,

Indico, nos termos regimentais, como Vice-Líder
do PTB o Senhor Deputado José Múcio (PTB-PE),
para ocupar vaga existente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência nossa expressão de elevado apreço. 
Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFIAlPSBI 355103

Brasília, 13 de maio de 2003
OF N° 406/2003

Brasília, de maio de 2001

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

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, os Senhores

Deputados Roberto Jefferson (PTB-RJ) e Fernando
Gonçalves (PTB-RJ), como titulares e os Senhores
Deputados Nelson Marquezelli (PTB-SP) e Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP), como Suplentes para integra
rem a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a "investigar denúncias de irregularidade na presta
ção de serviços por empresas e instituições privadas
de Planos de Saúde".

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

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

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação
do Deputado Nelson Bornier, como membro su
plente da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a "investigar as operações no setor de
combustíveis, relacionados com a sonegação dos
tributos, máfia, adulteração e suposta indústria
de liminares".

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

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

...... " ..._-----,--_._-------------------
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OF/AIPSB/356/03

Brasília, 8 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado Josias Quintal para a vaga de titular da Co
missão de Minas e Energia.

Atenciosamente, - Eduardo Campos, Líder
do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF n° 128-P/2003 - CCJR

Brasília, 12 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com
p�ementarn° 105/00, apreciado por este órgão técni
co, no dia 7 de maio de 2003.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. N° 132-P/2003 - CCJR

Brasília, de de 2003.

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

Legislativo n° 1.093/01, apreciado por este órgão téc
nico, no dia 6 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF n° 136-P/2003 - CCJR

Brasília, 12 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as pro

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei
n° 3.951/00 e o de n° 5.514/01, apensado, apreci
ados por este órgão técnico, no dia 6 de maio do
corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
Presidente.

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Ofício-Pres. n° 71/CECD

Brasília, 9 de abril de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei n° 6.018/01 , do Senado Fe
deral, que "Acrescenta dispositivo ao art. 52 e dá nova
redação ao § 4° do art. 55 da Lei n° 9.615, de 24 de
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março de 1998, que institui normas gerais sobre des
porto e dá outras providências", e dos PLS nOs
4.658/01 e 4.903/01, apensados, para publicação das
referidas proposições e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente.

Publique-se.
Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

REQUERIMENTO N° 636, DE 2003
(Do Senhor Ricardo Barros)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho requerer a Vos

sa Excelência o desarquivamento das seguintes pro
posições de minha autoria:

PEC n° 393/1996, PL n° 464/1999, PL n° 475/1995,
PL n° 476/1995, PL n° 1.763/1999, PL n° 2.050/1996, PL
n° 2.051/1996, PL n° 2.052/1996, PL n° 2.149/1996, PL
n° 2.479/2000, PL n° 3.20612000, PL nO 3.207/2000, PL
n° 3.643/2000, PL n° 3.839/1997, PL n° 3.840/1997, PLP
n° 136/2000, PRC n° 178/1998, INC n° 1.015/2000, REC
n° 149/2001, PL n° 3.685/2000, PL n° 247/1999.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2003. - De
putado Ricardo Barros.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, defiro o desarquivamento das
seguintes proposições: PL n° 476/1995, PL
n° 2.050/1996, PL n° 3.840/1997, PL n°
464/1999, PL n° 1.763/1999, PL n°
2.479/2000, PL n° 3.206/2000, PLP n°
136/2000. Indefiro o requerimento em rela
ção à INC n° 1.015/2000 e ao REC n°
149/2001, pois já tiveram as respectivas tra
mitações esgotadas. Indefiro, também, o
requerimento em relação às proposições:
PEC n° 393/1996, PL n° 475/1995, PL n°
2.052/1996, PL n° 3.839/1997, pois foram
arquivadas definitivamente. Indefiro, ainda,
o desarquivamento de Emenda e Substituti
vo mencionados em seu bojo, pois são pro
posições acessórias. Declaro prejudicado o
requerimento quanto às proposições: PL nO
2.051/1996, PL nO 2.149/1996, PL n°
3.207/2000, PL n° 3.643/2000, PRC n°
178/1998, pois já foram desarquivadas. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 15-5-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 41, DE 2003

(Do Senado Federal)
PLS n° 184/02 - Complementar

Ofício (SF) n° 619/03

Regulamenta o § 4° do art. 18 da
Constituição Federal, dispondo sobre o
período de criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios.

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; e de Constituição e
Justiça e de Redação. Apense a este o
PLP n° 130/1996.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A criação, a incorporação, a fusão e o

desmembramento de Municípios far-se-ão por lei es
tadual, dentro do período de tempo determinado por
esta Lei Complementar.

Art. 2° O início da tramitação de procedimento
destinado à criação, incorporação, fusão e desmem
bramento de Municípios se dará no período de tempo
compreendido entre a posse dos Prefeitos (art. 29,111,
da Constituição Federal) e 10 (dez) meses da data
prevista para a realização das eleições municipais
(art. 29, 11, da Constituição Federal).

Art. 3° É vedada a tramitação de procedimento
para a criação, a incorporação, a fusão e o desmem
bramento de Municípios, a partir de 10 (dez) meses
da data prevista para a realização das eleições muni
cipais até a posse dos Prefeitos eleitos.

Parágrafo único. Se já em tramitação, o procedi
mento ficará sobrestado durante o lapso referido no
caput deste artigo.

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de maio de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 676, DE 2003
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Institui o Programa Nacional de
Apoio ao Meio Ambiente - PRONAMA - e
dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Finanças e Tributação; Constituição e Justi
ça e de Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.
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o Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 10 Esta lei institui o Programa Nacional de
Apoio ao Meio Ambiente, com a finalidade de captar e
canalizar recursos para o setor, de modo a garantir a
implementação dos objetivos da Política Nacional de
Meio Ambiente, estabelecidos pela lei n° 6.938, de
31 de agosto de 1981, e dispõe sobre os instrumentos
desse programa, em especial o incentivo fiscal para
aplicação em projetos ambientais e os Fundos de
Investimento em Meio Ambiente.

Art. 2° Fica instituído o Programa Nacional de
Apoio ao Meio Ambiente - PRONAMA.

Art. 3° O PRONAMA será implementado por
meio dos seguintes instrumentos:

I - incentivo fiscal para aplicação em projetos
ambientais;

11 - Fundos de Investimento em Meio Ambiente
-FIMA;

111 - Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA
-, criado pela lei n° 7.797, de 10 de julho de 1989.

Art. 4° Observados os princípios, os objetivos
e as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambien
te, são considerados projetos ambientais, para fins
de aplicação dos instrumentos do PRONAMA, os
assim definidos pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA -, no uso de sua competên
cia normativa estabelecida pela lei n° 6.938, de 31
de agosto de 1981.

Art. 5° Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - doação: a transferência definitiva de bens ou

numerário, sem proveito pecuniário para o doador;
11- patrocínio: a transferência de numerário com

finalidade promocional ou a cobertura, pelo contribu
inte do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qual
quer Natureza, de gastos, ou a utilização de bem mó
velou imóvel do seu patrimônio, sem a transferência
de domínio, para a realização de projeto ambiental.

CAPíTULO 11

Do Incentivo Fiscal Para Aplicação
em Projetos Ambientais

SEÇÃO I
Do Apoio Direto a Projetos Ambientais

sem Fins Lucrativos

Art. 6° Os contribuintes podem deduzir do im
posto devido na declaração do Imposto sobre a Ren
da as quantias efetivamente despendidas, durante o

ano-calendário, em projetos ambientais sem fins lu
crativos, habilitados para esse fim pelo órgão ambien
tai federal competente, tendo como base os seguintes
percentuais:

1-no caso das pessoas físicas, até oitenta por cen
to das doações e sessenta por cento dos patrocínios;

11 - no caso das pessoas jurídicas, até sessenta
por cento das doações e quarenta por cento dos pa
trocínios.

§ 1° As deduções de que trata o caputficam limi
tadas a cinco por cento do imposto devido.

§ 2° Sem prejuízo do disposto no caput, a pes
soa jurídica tributada com base no lucro real pode
abater as doações e patrocínios como despesa ope
racional.

§ 3° Equiparam-se a doações a projetos ambi
entais sem fins lucrativos, nos termos do regulamen
to, as despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurí
dicas com o objetivo de implantar Reserva Particular
do Patrimônio Natural em imóvel de sua propriedade.

Art. 7° Para fazer juz ao incentivo previsto nesta
Seção, os projetos ambientais devem ser apresenta
dos e implementados por organizações não-governa
mentais ambientalistas, devidamente constituídas, na
forma da lei, e em funcionamento há pelo menos um
ano.

Parágrafo único. A existência de pendências ou
irregularidades na execução de projetos da organiza
ção não-governamental proponente junto ao Governo
federal suspende a análise ou concessão de novos in
centivos, até a efetiva regularização.

Art. 8° Os projetos ambientais devem ser apre
sentados pela organização não-governamental ao ór
gão ambiental federal competente, ou a quem este
delegar atribuição, acompanhados do orçamento
analítico, para análise prévia de seu enquadramento
nos objetivos do PRONAMA e habilitação para rece
bimento de doações e patrocínios com o incentivo
previsto nesta Seção.

§ 1° A organização não-governamental deve ser
notificada dos motivos da decisão que não tenha ha
bilitado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.

§ 2° Da notificação a que se refere o parágrafo
anterior, cabe pedido de reconsideração, na forma do
regulamento.

§ 3° A habilitação somente tem eficácia após pu
blicação de ato oficial contendo o título do projeto e a
organização não-governamental por ele responsável,
o valor autorizado para obtenção de doação ou patro
cínio e o prazo de validade da autorização.
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§ 4° Para a habilitação dos projetos, deve ser ob
servado o princípio da não-concentração por seg
mento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante
de recursos, pela quantidade de projetos, pela res
pectiva capacidade executiva e pela disponibilidade
do valor absoluto anual de renúncia fiscal.

Art. 9° Os projetos habilitados na forma do
art. 8° devem ser, durante sua execução, acompa
nhados e avaliados pelo órgão ambiental federal com
petente ou por quem este delegar atribuição, sem
prejuízo da atuação do órgão federal responsável
pela fiscalização tributária.

§ 1° A prestação de contas relativa aos recursos
provenientes de doações ou patrocínios deve ser feita
nos termos do regulamento.

§ 2° O órgão ambiental federal competente,
após o término da execução do projeto, deve fazer, no
prazo de seis meses, uma avaliação final da aplica
ção correta dos recursos recebidos.

§ 3° No caso de irregularidades graves, na for
ma do regulamento, a organização não-governamen
tal responsável pelo projeto fica proibida de receber
recursos no âmbito do PRONAMA pelo prazo de três
anos, sem prejuízo da aplicação de outras penalida
des administrativas e das sanções penais cabíveis.

§ 4° Da decisão a que se refere o parágrafo
anterior, cabe pedido de reconsideração, na forma
do regulamento, a ser decidido no prazo de ses
senta dias.

Art. 10. A doação ou o patrocínio não podem ser
efetuados a projeto ambiental implementado por or
ganização não-governamental vinculada ao agente.

§ 1° Considera-se vinculada ao doador ou patro
cinador a organização não-governamental da qual o
doador ou patrocinador, seu cônjuge ou parentes até
o terceiro grau, inclusive os afins, sejam diretores, ge
rentes ou membros de conselho, na data da operação
ou nos doze meses anteriores.

§ 2° Não se aplica a restrição prevista pelo § 1°
às organizações não-governamentais qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interes
se Público, na forma da Lei n° 9.790, de 23 de mar
ço de 1999.

Art. 11. Nenhuma aplicação dos recursos pre
vistos nesta Seção pode ser feita mediante qualquer
tipo de intermediação.

Parágrafo único. A contratação de serviços ne
cessários à elaboração de projetos para a obtenção
de doação ou patrocínio não configura a intermedia
ção referida no caput.

Art. 12. Os recursos provenientes de doações
ou patrocínios devem ser depositados e movimenta
dos, em conta bancária específica, em nome da orga
nização não-governamental responsável pelo projeto.

Parágrafo único. Não podem ser consideradas,
para fins de comprovação do incentivo, as contribui
ções em relação às quais não se observe o previsto
no caput.

SEÇÃO 11
Das Doações em favor do Fundo

Nacional de Meio Ambiente

Art. 13. Os contribuintes podem deduzir do im
posto devido na declaração do Imposto sobre a Ren
da as quantias efetivamente doadas, durante o
ano-calendário, em favor do FNMA, tendo como base
os seguintes percentuais:

I - no caso das pessoas físicas, até noventa por
cento do valor das doações;

11 - no caso das pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, até setenta por cento do valor
das doações.

§ 1° As deduções de que trata o caput ficam li
mitadas a cinco por cento do imposto devido.

§ 2° Sem prejuízo do disposto no caput, a pes
soa jurídica tributada com base no lucro real pode
abater as doações como despesa operacional.

Art. 14. Os recursos auferidos pelo FNMA na
forma do art. 13 devem ser aplicados segundo a Lei
n° 7.797, de 10 de julho de 1989, e seu regulamento,
assegurando-se a destinação de, no mínimo, quinze
por cento dos recursos para projetos que tenham
como objeto principal a educação ambiental.

CAPíTULO 111
Dos Fundos de Investimento em Meio Ambiente

Art. 15. Fica autorizada a constituição de Fun
dos de Investimento em Meio Ambiente - FIMA -, sob
a forma de condomínio, sem personalidade jurídica,
caracterizando comunhão de recursos destinados à
aplicação em projetos ambientais.

Parágrafo único. A constituição, o funcionamen
to e a administração dos FIMA serão disciplinados em
regulamento, observadas as disposições desta lei e
as normas gerais aplicáveis aos fundos de investi
mento.

Art. 16. As quotas dos FIMA, emitidas sempre
sob a forma nominativa ou escriturai, constituem valo
res mobiliários sujeitos ao regime da lei n° 6.385, de
7 de dezembro de 1976.

Art. 17. O titular das quotas de FIMA:

....~_..'_~_,_. u._.__._••_..._..._. --·...
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I - não pode exercer qualquer direito real sobre
os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo;

11 - não responde pessoalmente por qualquer
obrigação legal ou contratual, relativamente aos em
preendimentos do fundo ou da instituição administra
dora, salvo quanto à obrigação de pagamento do va
10r integral das quotas subscritas.

Art. 18. À instituição administradora de FIMA
compete:

1- representá-lo ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;

11 - responder pessoalmente pela evicção de di
reito, na eventualidade da liquidação deste.

Art. 19. Os rendimentos e ganhos de capital au
feridos pelos FIMA ficam isentos do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, assim como
do Imposto sobre a Renda.

Art. 20. Os rendimentos e ganhos de capital dis
tribuídos pelos FIMA, sob qualquer forma, sujei
tam-se à incidência do Imposto sobre a Renda na fon
te à alíquota de vinte e cinco por cento.

Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência
na fonte de que trata este artigo os rendimentos distri
buídos a beneficiário pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, os quais deverão ser computados
na declaração anual de rendimentos.

Art. 21. Os ganhos de capital auferidos por pes
soas físicas ou jurídicas não tributadas com base no
lucro real, inclusive isentas, decorrentes da alienação
ou resgate de quotas dos FIMA, sujeitam-se à inci
dência do Imposto sobre a Renda, à mesma alíquota
prevista para a tributação de rendimentos obtidos na
alienação ou resgate de quotas de Fundos Mútuos de
Ações.

§ 1° Considera-se ganho de capital a diferença
positiva entre o valor de cessão ou resgate da quota e
o custo médio atualizado da aplicação, observadas as
datas de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da
legislação pertinente.

§ 2° O ganho de capital deve ser apurado em re
lação a cada resgate ou cessão, sendo permitida a
compensação do prejuízo havido em uma operação
com o lucro obtido em outra, da mesma ou diferente
espécie, desde que de renda variável, dentro do mes
mo exercício fiscal.

§ 3° O imposto deve ser pago até o último dia útil
da primeira quinzena do mês subseqüente àquele em
que o ganho de capital foi auferido.

§ 4° Os rendimentos e ganhos de capital a que
se referem o caput deste artigo e o art. 20, quando au
feridos por investidores residentes ou domiciliados no

exterior, sujeitam-se à tríbutação pelo Imposto sobre
a Renda, nos termos da legislação aplicável a esta
classe de contribuintes.

Art. 22. O tratamento fiscal previsto nos neste Ca
pítulo somente incide sobre os rendimentos decorren
tes de aplicações em FIMA que atendam a todos os re
quisitos previstos nesta Lei e em seu regulamento.

CAPíTULO IV
Disposições Finais

Art. 23. As infrações às disposições do Capítulo
11 desta lei sujeitam o doador ou patrocinador:

1-ao pagamento do valor atualizado do imposto
devido em relação a cada exercício financeiro;

11- à multa correspondente a duas vezes o valor
da vantagem recebida indevidamente;

111 - às outras sanções administrativas e penais
cabíveis.

Parágrafo único. Considera-se solidariamente
responsável por inadimplência ou irregularidade veri
ficada a organização não-governamental ambienta
lista responsável pelo projeto.

Art. 24. Os benefícios previstos por esta lei não
excluem ou reduzem outros benefícios, abatimentos
e deduções em vigor.

Art. 25. Constitui crime obter redução do Impos
to sobre a Renda devido utilizando-se fraudulenta
mente de qualquer benefício previsto por esta lei:

Pena - reclusão de um a dois anos e multa.
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica,

aplicar-se-ão as sanções penais previstas pelo art. 21
da lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 26. Constitui crime deixar de implementar
projeto ambiental que recebeu recursos, bens ou va
lores decorrentes desta lei, ou implementá-lo em de
sacordo com o previsto.

Pena - reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica,

aplicar-se-ão as sanções penais previstas pelo art. 21
da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 27. A partir do exercício subseqüente à pu
blicação desta Lei, a renúncia anual de receita decor
rente dos incentivos fiscais nela previstos será apura
da, pelo Poder Executivo, mediante projeção da re
núncia efetivamente verificada no primeiro semestre.

§ 1° Para os fins do disposto no art. 14 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o mon
tante anual de renúncia, apurado na forma do caput
no mês de setembro de cada ano, será custeado à
conta de fontes financiadoras da reserva de contin
gência, salvo se verificado excesso de arrecadação,
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apurado também na forma do caput, em relação à
previsão de receitas, para o mesmo período, deduzi
do o valor da renúncia.

§ 2° O excesso de arrecadação porventura apu
rado nos termos do § 1° será utilizado para compen
sação do montante da renúncia.

Art. 28. O art. 73 da Lei n° 9.605, de 12 de fe
vereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

';LI,rt. 73. No mínimo sessenta por cento
dos valores arrecadados em pagamento de
multas por infração ambiental aplicadas pelo
órgão ambiental federal competente devem
ser revertidos ao Fundo Nacional de Meio
Ambiente, criado pela Lei n° 7.797, de 10 de
julho de 1989.

"§ 1° Os valores arrecadados em pa
gamento de multas aplicadas pela Capitania
dos Portos devem ser revertidos ao Fundo
Naval, criado pelo Decreto n° 20.923, de 8
de janeiro de 1932.

"§ 2° Os valores arrecadados em pa
gamento de multas aplicadas pelos órgãos
estaduais e municipais integrantes do
SISNAMA terão sua destinação estabeleci
da, respectivamente, por lei estadual e mu
nicipal:'

Art. 29. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados
da data de sua publicação.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Não obstante o Brasil dispor de um corpo de leis
avançadas em termos de proteção ambiental, não
consegue transformar os objetivos da Política Nacio
nal do Meio Ambiente em realidade. Os escassos re
cursos destinados ao setor são, sem dúvida, a princi
pal causa do problema.

O projeto aqui apresentado intenta aumentar o
volume de recursos aplicados em projetos ambientais,
mediante diferentes mecanismos.

Em primeiro lugar, cria um incentivo fiscal para
projetos sem fins lucrativos executados por organiza
ções não-governamentais ambientalistas. Numa sis
temática inspirada na Lei n° 8.313/91 - Lei Rouanet-,
fica estabelecida a possibilidade de dedução do im
posto devido na declaração anual do Imposto sobre a
Renda, das quantias despendidas a título de doações

ou patrocínios em projetos habilitados para esse fim
pelo órgão ambiental federal competente.

De forma similar, admite a possibilidade de dedu
ção das quantias doadas ao Fundo Nacional de Meio
Ambiente. O FNMA é um instrumento importantíssimo
da Política Nacional do MeioAmbiente, mas não tem mo
vimentado quantias significativas de recursos. Faz-se
fundamental alavancar a atuação desse fundo. Ainda
com essa finalidade, o projeto prevê, também, a altera
ção do art. 73 da Lei de Crimes Ambientais, vinculando
pelo menos 60% dos valores arrecadados em razão das
multas ambientais federais ao FNMA.

Por fim, a proposta autoriza a constituição de Fun
dos de Investimento em Meio Ambiente, com regras de
funcionamento similares aos Fundos de Investimento
Cultural e Artístico previstos pela Lei n° 8.313191.

Temos convicção de que esse projeto traz ino
vações que alterarão significativamente o quadro de
escassez de recursos para a área ambiental. Diante
da extrema relevância do terna, contamos com o ple
no apoio de nossos ilustres Pares no aperfeiçoamen
to e na aprovação da proposta em tela.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos.

PROJETO DE LEI N° 677, DE 2003
(Do Sr. Francisco Dornelles)

Dispõe sobre a concessão do bene
fício do seguro-desemprego para pesca
dores artesanais durante os períodos de
proibição de pesca.

Despacho: Apense-se ao PL n°
6.914/2002. Proposição sujeita à apreciação
conclusiva pelas Comissões - art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 1° da Lei n° 8.287, de 20

de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1° O pescador profissional que
exerça sua atividade de forma artesanal, in
dividualmente ou em regime de economia
familiar, sem contratação de terceiros, fará
jus ao benefício de Seguro-Desemprego, no
valor de um salário mínimo mensal, durante
o período de proibição de atividade pesquei
ra motivada por:

I - preservação das espécies aquáti
cas em período de reprodução;
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\I - contaminação de corpos d'água
por agentes poluentes; ou

111 - recuperação da população das es
pécies aquáticas após desastres ambientais.

...................................................." (NR)

Art. 2° A Lei n° 8.287, de 20 de dezembro de
1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
4°-A:

"Art. 4°-A. Os pescadores artesanais
cuja atividade profissional foi afetada pelo
desastre ambiental ocorrido no dia 4 de abril
de 2003, que contaminou os rios Pomba e
Paraíba do Sul, terão direito ao benefício do
seguro-desemprego desde a data do aci
dente até o final do período de proibição da
atividade pesqueira decretado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, como base
no art. 1° desta Lei:'

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

Justificação
Atualmente o pescador artesanal recebe o segu

ro-desemprego apenas quando a pesca está proibida
em virtude de defeso, ou seja, nos períodos de reprodu
ção das espécies aquáticas, conforme estabelece o art.
1° da Lei n° 8.287, de 20 de dezembro de 1991.

Quando ocorrem desastres ambientais como
aquele da Baia da Guanabara, causado pelo rompi
mento de oleoduto da Refinaria Duque de Caxias, em
janeiro de 2000, bem como a contaminação dos rios
Pomba e Paraíba do Sul por rejeitos tóxicos, causado
pelo rompimento de barragem de contenção da
Indústria de Papel e Celulose Cataguases, no dia 4 de
abril de 2003, não há base legal adequada para o Mi
nistério do Trabalho e Emprego conceder o benefício
do seguro-desemprego aos pescadores artesanais
durante o período em que suas atividades estiverem
comprometidas seja pela contaminação do pescado
ou por ainda não ter ocorrido a recomposição dos es
toques de peixes.

Esta proposição visa definir de forma clara e
precisa os motivos que dão direito ao pescador arte
sanal receber o benefício do seguro-desemprego, ga
rantindo-o também durante o período de contamina
ção de corpos d'água por agentes poluentes, bem
como pelo tempo necessário à recuperação dos esto
ques de peixe após desastres ambientais.

Além disso, este projeto de lei busca garantir
base legal para atenuar o problema que afeta cer-

ca de 2 mil pescadores de Minas Gerais e Rio de
Janeiro, impossibilitados de obter renda da pesca
nos rios Pomba, a partir dos municípios de Cata
guases e Leopoldina/MG, e Paraíba do Sul, a partir
da sua confluência com o rio Pombas até a sua foz .
Dessa forma será possível pagar o justo segu
ro-desemprego, desde a data em que ocorreu o
acidente, para estes pescadores durante o período
que sua atividade estiver prejudicada, conforme
vier a deliberar o Ibama.

O impacto financeiro desta medida é de difícil
mensuração pois depende de acontecimentos impre
visíveis, quais sejam, desastres ambientais. Contudo,
dá para inferir que, considerando a ordem de grande
za das despesas do Programa Seguro-Desemprego,
trata-se de um custo bastante pequeno. Se conside
rarmos que haverá, por ano, 5 desastres similares ao
que ocorreu em Cataguases, o despêndio realizado
será da ordem de R$7,2 milhões, o que corresponde
a 0,126% do orçamento para pagamento do segu
ro-desemprego ou 0,135% da reserva de contingên
cia do Fundo de Amparo ao trabalhador em 2003 - or
çada em R$5,3 bilhões.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Francisco Dornelles.

PROJETO DE LEI N° 680, DE 2003
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Modifica o art. 12 da Lei n° 9.393, de
19 de dezembro de 1996, autorizando o par
celamento do Imposto Territorial Rural 
ITR em até 12 meses.

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, \I RICO.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Parágrafo único. do art.12 da Lei n° 9.393,
de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 12 .
Parágrafo único. À opção do contribuinte,

o imposto a pagar poderá ser parcelado em
até 12 quotas iguais, mensais e consecutivas,
observando-se que:

1- .
IV - .
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Justificação

A nossa proposta é resultante da reflexão diária
sobre as dificuldades que os proprietários rurais tem
para arcar os pagamentos do Imposto Territorial Ru
ral.

Diariamente debatemos na Câmara dos Depu
tados a diminuição da população rural brasileira, que
caiu 25% de 1990 a 2001, passando de 35 milhões
para 27 milhões de pessoas.

Existe um grave quadro de esvaziamento demo
crático das áreas rurais, uma brutal transferência de
recursos da agricultura para outros setores da econo
mia, principalmente o setor bancário.

A renda no campo tem se reduzido drastica
mente. Do total de 7 milhões e 460 domicílios, em
11,6% deles não existe renda.

Oitenta e hum por cento de toda a população ru
ral tem renda, no máximo, de até dois salários míni
mos.

O Fisco é implacável com os proprietários ru-
rais.

O projeto, que ora apresentamos, nada mais é
que uma isonomia legal entre os tributos na cidade e
no campo.

Noventa por cento das cobranças do Imposto
Territorial Urbano são parcelados em até 12 meses.

Queremos o mesmo tratamento para os proprie
tários rurais.

É simples e justo a nossa propositura.
Entendemos serem relevantes os objetivos so

ciais de que reveste o nosso projeto, que irá minorar o
desembolso dos produtores rurais, dando oportuni
dade de um parcelamento mais justo do Imposto Ter
ritorial Rural.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Nelson Marquezelli, PTB-SP

PROJETO DE LEI N° 681, DE 2003
(Do Sr. Léo Alcântara)

Altera a Lei n° 8.245, de 18 de outu
bro de 1991, que dispõe sobre locações
dos imóveis urbanos e os procedimentos
a elas pertinentes.

Despacho: Apense-se ao PL n°
580/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
art. 24, " RICO.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
O inciso VIII do art. 22 da Lei n° 8.245, de 18 de ou

tubro de 1991 ,passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 .
VIII - pagar os impostos e taxas, e ain

da o prêmio de seguro complementar contra
fogo, que incidam ou venham a incidir sobre
o imóvel, vedado o repasse, sob qualquer
forma ou justificativa, destes encargos ao lo
catário. (NR)

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

Art. 3° Fica revogado o art. 25 da Lei n° 8.245,
de 18 de outubro de 1991.

Justificação
O mercado imobiliário comete grande injustiça

contra os que precisam alugar imóveis neste país.
Pordisposição expressa no contrato, o locador trans
fere para o locatário a obrigação de pagar os tributos
municipais.

A Lei que rege as locações dos imóveis urba
nos, a de n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, é clara
em seu inciso VIII do art. 22: que a obrigação de pa
gar os impostos e taxas é do locador. Entretanto, por
disposição nesse inciso os locatários são obrigados
a pagar os tributos incidentes sobre o imóvel, como
por exemplo o Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU). Ao mesmo tempo, o artigo 25, desta mesma
Lei, dá o direito ao locador de cobrar esses tributos
juntamente com o aluguel do mês.

Para impedir este abuso, estamos propondo
este projeto com o objetivo de proibir a transferência
dessa obrigação ao locatário. O proprietário do imóvel
deve assumir todos os encargos tributários. Também,
revogamos o artigo que permite ao locador cobrar do
locatário os encargos e outras despesas, juntamente
com o aluguel.

Ademais, proibimos expressamente que tais
encargos sejam repassados, sob qualquer forma, ao
locatário.

Proposição nesse sentido foi apresentada pelo
Deputado Marcos Cintra, tendo sido arquivada em
decorrência do término da legislatura passada.

Pelas razões expostas pedimos o apoio dos no
bre pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Leo Alcântara.

• • __._•••1 _' """._• .....",·,..*_ ,..'_ _
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PROJETO DE LEI N° 683, DE 2003
(Do Sr. Léo Alcântara)

Acrescenta parágrafo ao art. 421 do
Código de Processo Civil.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - art. 24,11.

Publicação Inicial. Art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1° O art. 421 do Código de Processo Civil,

aprovado pela Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°.

"Art. 421 .
§ 1° ..
§ 2° ..
§ 3° O juiz deverá nomear como perito

aquele que as partes tenham indicado de
comum acordo, salvo se rejeitá-lo funda
mentadamente por razões de inidoneidade
ou incompetência.

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

Justificação

Desde que o expert seja idôneo, competente, e
indicado em comum pelas partes, inexiste motivo
para que não seja nomeado como perito pelo juiz.
Essa medida - já adotada em alguns processos - é
de longo alcance não só quanto à qualidade, mas
também à economia e celeridade da prova.

Proposição nesse sentido foi apresentada
pelo Deputado José Roberto Batochio tendo sido
arquivada em decorrência do término da legislatura
passada.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Leo Alcântara.

PROJETO DE LEI N° 684, DE 2003
(Do Sr. Pastor Reinaldo)

Acrescenta dispositivo no Estatuto
da Criança e doAdolescente para tipificar
o crime de expor a perigo a vida ou a inte
gridade física de criança ou adolescente.

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO.)

O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei tipifica o crime de expor a perigo a vida

ou a integridade física de criança ou adolescente em
movimentos ou manifestações sociais.

A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a
vigorar acrescida do seguinte artigo 232-A:

"Art. 232-A. Expor a perigo a vida ou a
integridade física de criança ou adolescente
sob sua autoridade, guarda ou vigilância,
em movimentos ou manifestações sociais.

Pena - detenção de seis meses a dois
anos."

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

Justificação

O projeto que ora apresento tem por objetivo pu
nir os responsáveis por crianças e adolescentes que
permitem, ou pior, colocam-nos deliberadamente em
manifestações ou movimentos sociais.

O objetivo desse tipo de exposição, evidente
mente, é o de chamar mais atenção das pessoas ao
movimento ou à manifestação que estão fazendo.

A questão é que esse modo de chamar atenção
coloca em risco a integridade física de pessoas inde
fesas, ainda em formação, ou pior, coloca-as em risco
de perigo de vida. Infelizmente, não é raro vermos a
cena chocante da utilização de uma criança como es
cudo de proteção contra a ação da polícia.

É preciso que coibamos esse tipo de ato, pois o
responsável por um menor tem por obrigação moral e
legal protegê-lo de todo o mal e não expô-lo ao perigo.

Por essas razões, conto com o apoio dos ilus
tres Pares para a conversão deste projeto em lei.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Pastor Reinaldo.

PROJETO DE LEI N° 688, DE 2003
(Do Sr. Marcelo Guimarães Filho)

Imputa às instituições bancárias res
ponsabilidade solidária pela abertura de
novas contas de correntistas negativados
nos bancos de dados dos serviços de pro
teção de crédito e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação; Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas comissões 
art. 24,11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Évedada às instituições bancárias proce

der abertura ou manutenção de contas correntes, de
titularidade individual ou conjunta, de correntistas que
estejam negativados perante os serviços de proteção
de crédito da mesma praça ou junto ao SERASA.

§ 1° A instituição bancária que inobservar a de
terminação disposta no caput responderá, solidaria
mente, perante o credor da obrigação inadimplida
que deu origem à negativação, pelo valor integral do
débito, acrescido das despesas processuais dispen
didas na recuperação desse crédito.

§ 2° Responderá, igualmente, pelos débitos futu
ros verificados na movimentação da conta corrente
aberta ou mantida em desacordo com o caput, nas
mesmas bases e condições do parágrafo anterior.

Art. 2° Excluem-se da presente vedação contas
de poupança cujo saldo não ultrapasse o equivalente
a 20 salários mínimos.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em con
trário.

Justificação

A negativação verificada nos bancos de dados
dos Serviços de Proteção de Crédito ou no SERASA,
impedindo o devedor de ter acesso a um novo crédito
ou de abrir novas contas bancárias enquanto não sal
dar as dívidas que deram origem aos respectivos re
gistros é, sem dúvida, medida necessária para a ma
nutenção do serviço de crédito e, sobretudo, para pro
teção de futuros credores contra a reiteração de obri
gações inadimplidas.

Não raro, entretanto, determinadas instituições
bancárias, no afã de conquistar nossos correntistas,
autorizarem a abertura de contas em favor de pesso
as negativadas junto aos órgãos de proteção de cré
dito da mesma praça ou, pior, com apontamentos pe
rante o próprio Serasa, decorrentes de dívidas anteri
ores ainda pendente de pagamento.

Nossa proposta visa, precipuamente, a evitar
que novas dívidas sejam contraídas mediante a utili
zação de talonários de cheques, imputando, neste
caso, à instituição bancária que aquiescer na sua
concessão, a responsabilidade solidária pela quita
ção das dívidas anteriores, bem como as futuras que
eventualmente vierem a surgir durante a movimenta
ção da nova conta, além das despesas processuais e
advocatícias suportadas pelo credor na recuperação
de seu crédito.

A presente proposição restabelece, na verdade,
a credibilidade no sistema financeiro, pois a dívida
contraída e não paga através de cheques não se re
petirá, salvo por conta e risco da instituição que ins
trumentalizar devedores inadimplentes conceden
do-lhes novos talonários.

Por estas razões, conclamo os nobres Depu
tados a apoiarem o presente Projeto de Lei, como
medida de inteira justiça.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Marcelo
Guimarães Filho, Deputado Federal

PROJETO DE LEI N° 691, DE 2003
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Acrescenta dispositivos ao Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, ampliando as pe
nas por crimes cometidos com o empre
go de conhecimentos operacionais obti
dos nas Forças Armadas ou nos órgãos
de segurança pública.

Despacho: Às Comissões de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Violência e Narcotráfico; Constituição
e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Publicação Inicial. Art. 137, caput
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem

bro de 1940 - Código Penal -, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

1- inclua-se após o art. 61 o dispositivo a seguir:

"Causa agravante da pena
Art. 61-A. É sempre causa agravante

da pena, quando não constituir ou qualificar
o crime, a transmissão ou utilização de co
nhecimentos operacionais adquiridos nas
Forças Armadas ou nos órgãos de seguran
ça pública para a prática de crime.";

11 - o § 2° do art. 121 fica acrescido do inciso
VI a seguir:

"VI - com transmissão ou utilização de
conhecimentos operacionais adquiridos pelo
agente nas Forças Armadas ou nos órgãos
de segurança pública:";

111- é dada ao § 7° do Art. 129 a redação a seguir:

"§ 7° Aumenta-se a pena de um terço,
se ocorrer qualquer das hipóteses do art.
121, § 4°, ou se houver a transmissão ou



Justificação

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

Temos tido conhecimento, ultimamente, pela
Imprensa, de numerosos casos de ex-militares que,
forçados pelos regulamentos a passarem à inativida
de das forças militares, têm sido cooptados pelo cri
me organizado, nas grandes cidades, a fazerem parte
das mais violentas quadrilhas.

Esses ex-militares, após terem passado quase
dez anos nos quartéis, em unidades de elite das Forças
Armadas, principalmente do Exército, como Cabos e
Soldados, com treinamento especializado em diversas
modalidades de combate, tendo a esta a~ura da vida
uma situação familiar já consolidada, vêem-se de re
pente sem uma forma estável de sustento. Além disso,
por não terem uma profissão facilmente aplicável na ati
vidade civil, são presas fáceis para atuarem nas organi
zações criminosas, com ofertas de salários quase sem
pre de até cinco vezes o que recebiam na caserna.

Isso, certamente, torna-se um chamariz de gran
de poder de atração para aqueles mais predispostos a
aplicar seus conhecimentos nas ações criminosas.

De modo a inibir esse tipo de predisposição é
que estamos propondo este Projeto, em que se prevê
o agravamento das penas para criminosos egressos
das Forças Armadas, ou dos próprios órgãos de se
gurança pública.

A forma como foi elaborada esta proposição pode
parecer ao observador como um tanto repetitiva, ou
mesmo extravagante, pela quantidade de dispositivos
similares propostos. Há, contudo, uma razão para tal.

Se fosse proposto apenas um dispositivo, preven
do um agravante genérico, em face da existência de figu
ras típicas específicas na Lei, ou seja de crimes bem de
finidos, esta norma poderá ser inócua, pela propensão
do julgador em beneficiar o réu. Com efeito, se existir a fi
gura do "conflito aparente de normas", este será resolvi
do sempre em favor do réu, pela aplicação de norma
mais benéfica para ele.

Por isso, resolvemos especificar, nos diversos
dispositivos que visualizamos como aplicáveis, a figu
ra do agravante, de modo a não persistir dúvida quan
to ao efeito desejado.

"§ 2°-A. Se houver transmissão ou utili
zação de conhecimentos operacionais ad
quiridos pelo agente nas Forças Armadas
ou nos órgãos de segurança pública:

Pena - reclusão de 24 (vinte e quatro)
a 30 (trinta) anos.";

IX - o parágrafo único do art. 163 fica acresci
do do inciso V a seguir:

"V - com transmissão ou utilização de
conhecimentos operacionais adquiridos pelo
agente nas Forças Armadas ou nos órgãos
de segurança pública:";

X - o Art. 250 fica acrescido do § 1°-A a seguir:

"§ 1°-A. A pena aumenta-se da metade
se houver transmissão ou utilização de co
nhecimentos operacionais adquiridos pelo
agente nas Forças Armadas ou nos órgãos
de segurança pública";

XI-oArt. 251 fica acrescido do § 2°-A a seguir:
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utilização de conhecimentos operacionais "§ 2°-A. As penas aumentam-se da
adquiridos pelo agente nas Forças Armadas metade se houver transmissão ou utilização
ou nos órgãos de segurança pública." (NR);

de conhecimentos operacionais adquiridos
IV - o art. 148 fica acrescido do § 3° a seguir: pelo agente nas Forças Armadas ou nos ór-

"§ 3° se houver transmissão ou utiliza- gãos de segurança pública.".
ção de conhecimentos operacionais adquiri
dos pelo agente nas Forças Armadas ou nos
órgãos de segurança pública, a pena prevista
no § 2° deste artigo aumenta-se da metade;";

V - o art. 150 fica acrescido do § 2°-A a seguir:

"§ 2°-A. A pena aplica-se em dobro se
houver transmissão ou utilização de conheci
mentos operacionais adquiridos pelo agente
nas Forças Armadas ou nos órgãos de segu
rança pública.";

VI- o art. 157 fica acrescido do inciso VI a seguir:

''VI - se houver transmissão ou utilização
de conhecimentos operacionais adquiridos
pelo agente nas Forças Armadas ou nos ór
gãos de segurança pública;";

VII - o art. 158 fica acrescido do § 3° a seguir:

"§ 3° A pena aplica-se em dobro se
houver a transmissão ou utilização de co
nhecimentos operacionais adquiridos pelo
agente nas Forças Armadas ou nos órgãos
de segurança pública.";

VIII-o Art. 159 fica acrescido do § 2°-A a seguir:
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Em vista destas considerações e pretendendo
aperfeiçoar a nossa legislação criminal, contamos com
o apoio dos nossos nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Bispo Wanderval.

PROJETO DE LEI N° 694, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Estabelece o obrigatoriedade da
iodação do sal (cloreto de sódio) e dá ou
tras providências.

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas comissões 
art. 24,11.

Publicação Inicial. art. 137, caput
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éproibido, em todo o Território Nacional, ex

por ou entregar ao consumo humano ou animal, sal(c1o
reto de sódio), refinado ou grosso, que não contenha
iodo nos teores estabelecidos por Portaria do Ministério
da Saúde.

Art. 2° As indústrias beneficiadoras de sal rece
berão do Ministério da Saúde iodato de potássio ou
produto similar, necessário para o cumprimento do
disposto no art.1 ° desta lei.

Art. 3° O iodato de potássio, ou produto similar,
deverá obedecer às especificações de concentração
e pureza determinadas pela farmacopéia brasileira.

Art. 4° Éobrigatória a inscrição nas embalagens de
sal destinada ao consumo humano ou animal da expres
são "sal iodado", em caracteres perfeitamente legíveis.

Art. 5° Incumbe aos órgãos de fiscalização sani
tária dos Municípios e do Distrito Federal a coleta de
amostras para análise fiscal e do teor de iodo contido
no sal destinado ao consumo humano.

Parágrafo único. Quando não for possível esta
coleta por parte dos Municípios, incumbe aos órgãos
de fiscalização sanitária dos Estados sua realização.

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. ]O Revogam-se todas as disposições em
contrário.

Justificação

A Lei n° 6.150, de 3 de dezembro de 1974, que dis
põe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado

ao consumo humano ou animal, fixa em 10(dez) mili
gramas o teor de iodo por quilograma do produto.

A suplementação de iodo à dieta da população
brasileira, como em muitos outros países, é uma ação
de saúde pública, na medida que previne a incidência
do bócio endêmico, doença que pode ter graves con
seqüências para seus portadores, a responsabilidade
para prevenir este problema médico-social, do ponto
de vista coletivo, mediante a suplementação do iodo,
por meio de um produto de consumo obrigatório pela
população, como é o sal, é do Poder Público, devendo
ele arcar com os custos que decorrem de tal medida
preventiva, fornecendo às empresas beneficiadoras
do sal, o produto indicado para sua correta iodação.

Espero contar com o apoio dos Ilustres Colegas
para a aprovação desta medida.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

PROJETO DE LEI N° 697, DE 2003
(Do Sr. Paulo Pimenta)

Acrescenta inciso ao art.20 da Lei
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, para per
mitir a movimentação de conta vinculada
do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço - FGTS para pagamento de parcela
das taxas e mensalidades do ensino su
perior.

Despacho: Apense-se ao PL n°
2.312/2000.

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas comissões - art. 24,11.

Publicação Inicial. Art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte in
ciso XIII:

"Art. 20. A conta vinculada do trabalha
dor no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:

XIII - pagamento de até 60% (sessen
ta por cento) das taxas e mensalidades e
outras despesas necessárias à freqüência
em curso superior, para o trabalhador e
seus dependentes.

§ 1° desde que o beneficiado do dis
posto no caput deste artigo, não seja porta
dor de diploma de graduação.

____ l__....'· ......·.. "·.."_'""~~""··,·,
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§ 2° as despesas decorrentes da aplica
ção deste inciso não poderão utilizar mais do
que 50% do saldo da conta vinculada do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Justificação

O Brasil vive um momento de intensa mudança.
Certamente nunca esteve tão presente na expectati
va de vida de cada brasileiro e brasileira, a idéia de
que nosso país pode ser muito melhor. Um país rico
com um povo pobre. UJl1 " gigante com pés de barro"
como a muito foi d~o. E chegada a hora, portanto, de
revertermos este passado injusto.

O Ministro da Educação Cristovam Ricardo Ca
valcanti Buarque, tem sido enfático na sua determina
ção em transformar a educação no Brasil. De abolir o
analfabetismo, de proporcionar um ensino inclusivo e
de qualidade a todos.

O sucesso do ensino superior, no entanto, cada
vez mais parece ser uma realidade distante dos traba
lhadores. Quase 75% das vagas ofertadas no Ensino
Superior no Brasil são em instituições privadas o que
torna este objetivo para muitos quase intransponível.

Busca o projeto em tela, proporcionar os traba
lhadores um mecanismo capaz de contornar tal reali
dade, pelo menos enquanto outras alternativas não
se viabilizem. Trata-se de um recurso que pertence ao
trabalhador, e que sua movimentação já encontra pre
visão legal. Estamos criando uma nova modalidade
de acesso a ele, certamente em sintonia com o dese
jo e a vontade da maioria da população brasileira.

Sala das Sessões, 8 de 2003. - Paulo Pimenta,
Deputado Federal PT/RS. - Lindberg Farias, Depu
tado Federal PT/RJ.

PROJETO DE LEI N° 769, DE 2003
(Do Sr. Medeiros)

Altera a Lei n° 10.555, de 13 de no
vembro de 2002, a fim de estabelecer que
os dependentes de trabalhador falecido
farão jus, em parcela única, ao resgate do
crédito do complemento de atualização
monetária, do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço, de que trata o art. &D da
Lei Complementar n° 110, de 2001.

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; Fi
nanças e Tributação Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição suje~a à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei n° 10.555, de 13 de novem

bro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° O titular da conta vinculada do
FGTS com idade igualou superior a setenta
anos e os dependentes de trabalhador fale
cido farão jus ao crédito do complemento de
atualização monetária de que trata a Lei
Complementar n° 110, de 2001, mediante
adesão e com a redução nela prevista, em
parcela única:'

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

Justificação
Após inúmeras ações judiciais apresentadas

por trabalhadores, individualmente ou por meio de
seus sindicatos, o Superior Tribunal da Justiça, res
paldado em decisão do Supremo Tribunal Federal, re
conheceu o direito ao complemento de atualização
monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos
percentuais de 16,64% e 44,80% sobre o saldo das
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, respectivamente, no período de 1° de de
zembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o
mês de abril de 1990.

Diante disso, o Poder Executivo encaminho a este
Congresso projeto de Lei Complementar que, após
uma ampla negociação entre os representantes dos tra
balhadores e do Governo Federal, foi transformado na
Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001.

Esta Lei estabelece prazos de pagamento, confor
me o valor a que tem direito o trabalhador. Determina,
ainda, que alguns trabalhadores farão jus a tais créd~os

em parcela única, a estar disponível para imediata mo
vimentação, nas seguintes situações: quando o titular
ou qualquer de seus dependentes for acometido de ne
oplasia maligna ou comprovar que é portador do vírus
HIV; quando o trabalhador com crédito de até
R$2.000,OO for aposentado por invalidez, em função de
acidente do trabalho ou doença profissional, ou aposen
tado maior de 65 anos de idade; ou quando o titular ou
qualquer de seus dependentes encontrar-se em estágio
terminal em conseqüência de doença terminal.

À relação desses benefícios, sugerimos, com o
presente projeto de lei, acrescentar os trabalhadores
com idade igualou superior a 70 anos e os dependen
tes de trabalhador falecido, independentemente do
valor do crédito a que fazem jus.

Essas pessoas, a nosso ver, representam a par
cela da população que mais sofre com a crise econô-
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mica pela qual passa nosso País, e o mundo de uma
forma geral, a qual muito contribui para desaqueci
menta da nossa economia e da aflição da população
mais desprovida de renda.

A extensão proposta eliminará algumas situa
ções discricionárias, já que muitos aposentados e ne
nhum dependente de trabalhador falecido foram be
neficiados pela antecipação dos créditos.

Eliminará, ainda, as novas demandas judiciais
que tais discriminações começam a gerar, reduzindo
custos para o País e para o Sistema FGTS.

Assim, entendemos que tal alteração certamen
te evitará a ausência de isonomia e atenderá a cerca
de 900 mil pessoas, dependentes de trabalhadores
falecidos ou idosos com mais de 70 anos.

Essas são as razões pelas quais pedimos o
apoio dos ilustres para a aprovação do presente pro
jeto de lei.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2003. - Depu
tado Medeiros.

PROJETO DE LEI N° 799, DE 2003
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Declara o Suco de Laranja como be
bida oficial nas recepções, eventos e fes
tas promovidas pelo Governo Brasileiro.

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

Art. 1° O Suco de Laranja é a bebida oficial do
Governo Federal e será servida em festas, recep
ções e eventos oficiais em que se ofereçam bebidas
gaseificadas e sucos.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias contados da data de sua
publicação.

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

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

Justificação

A inclusão do suco de laranja, como bebida ofi
ciai, nos eventos oficiais do Poder Executivo será um
grande marco para o Brasil.

Apesar de simbólico, a inclusão do suco de la
ranja terá um efeito importante para toda a população
brasileira, principalmente pelos benefícios à saúde
humana e servirá como um marketing para o incre
mento do consumo interno do suco de laranja.

A citricultura é uma das maiores culturas de ex
portação de todo o Brasil e a estimativa é a produção
em 2003/2004 de 278 milhões de caixas de 40,8 kg,

com uma exportação do suco concentrado em torno
de 1,1 milhão de toneladas e um faturamento em tor
no de 1 bilhão e cem milhões de dólares.

O principal é o Brasil, onde 2% da área cultivada
é coberta por laranjais, que se espalham por mais de
27 mil estabelecimentos rurais. O país responde por
um terço da produção da fruta e por 47% do suco fa
bricado em todo o mundo.

A produção de laranja espalha-se por todo o
país, principalmente no Nordeste e Sudeste do
país, onde são gerados mais de 400 mil empregos
diretos e outros 3 milhões de indiretos, trazendo di
visas para o Brasil na ordem de 1,5 bilhão de dóla
res e movimenta outros setores como a de fertili
zantes, tratores, implementos, corretivos de solo,
produção agrícola, indústrias de suco congelado,
empresas de frutas frescas, suco pasteurizado e
suco fresco, transportadores, empresas de embala
gens e armazenagens, entre outros.

A apresentação de nossa propositura poderá ala
vancar nossas exportações, principalmente pela degus
tação de inúmeras delegações estrangeiras que rece
bemos por ano e poderá aumentar o consumo interno
que atinge a inexpressiva marca de 9 litros por ano.

Espero contar com o decisivo apoio de meus pa
res para a aprovação de nosso projeto que irá oportu
nizar, oficialmente, a divulgação de uma de nossas
maiores geradoras de superávits comerciais do agro
negócio brasileiro: O suco de laranja.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2003. - Nel
son Marquezelli, Deputado Federal PTB - SP.

PROJETO DE LEI N° S01, DE 2003
(Do Sr. Augusto Nardes)

Dispõe sobre a permanência no Sis
tema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
pelo prazo de três anos, de empresa que
tenha auferido, no ano calendário, receita
bruta superior a R$1.200.000,00 (um mi
lhão e duzentos mil reais) e igualou infe
rior a R$1.S00.000,OO (um milhão e oito
centos mil reais).

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo; de Fi
nanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A empresa que tenha auferido, no ano ca

lendário, receita bruta superior a R$1.200.000,00 (um
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milhão e duzentos mil reais), e igualou inferior a
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais),
poderá optar por continuar integrando o Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, pelo prazo de três anos.

Art. 2° O valor devido mensalmente pela empresa
que fizer a opção prevista no artigo anterior será determi
nado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal
auferida, dos seguintes percentuais, em relação à receita
bruta acumulada dentro do ano-calendário:

a) de R$1.200.000,01 ( um milhão,
duzentos mil reais e um centavo) a
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais): 9,4%

b) de R$1.500.000,01 (um milhão,
quinhentos mil reais e um centavo) a
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
mil reais): 10,4%

Art. 3° Esta lei entrará em vigor em 1° de janei
ro do ano seguinte ao de sua publicação.

Justificação

A complexidade das questões tributárias sem
pre representou grande ônus para os empresários.
Com efeito, além de terem que suportar a pesada car
ga tributária que incide sobre a atividade empresarial,
as empresas necessitam contratar funcionários espe
cializados em tributação, e manterem em suas estru
turas administrativas departamentos voltados à con
tabi�idade fiscal. Isso acarreta custos administrativos
que são repassados aos preços dos produtos.

Inegavelmente, a instituição do Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES representou um grande avanço na simplifi
cação das obrigações tributárias.

Não obstante o progresso que representou a
adoção do Simples, urge aperfeiçoá-lo.

Não raro acontece de a empresa vir a ter fatura
mento superior ao previsto, e esse êxito comercial po
derá proporcionar problemas à empresa, com o seu
desligamento do Simples.

A proposição que ora submeto à apreciação de
meus ilustres pares no Congresso Nacional tem por
objetivo aperfeiçoar a legislação tributária, permitindo
que a empresa inscrita no Simples possa nele perma
necer' durante três anos, desde que sua receita bruta
não supere R$1.800.000,00.

Evidentemente, a opção por permanecer no
Simples exigirá o pagamento do ônus tributário mediante
a aplicação de alíquotas ligeiramente superiores.

Tendo em vista a importância da proposição,
que atende às aspirações do empresariado nacional,
não tenho dúvidas de que ela terá o voto favorável dos
senhores parlamentares.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2003. - Depu
tado Augusto Nardes.

PROJETO DE LEI N° 807, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Institui o Dia Nacional do Escrivão
de Polícia.

Despacho: Às Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto e Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Dia Nacional do Escrivão

de Polícia a ser comemorado, anualmente, em todo o
território nacional, no dia 5 de novembro.

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

Justificação

O presente Projeto de Lei é a reapresentação
do PL nO 4.643 de 2001 , originalmente do nobre Depu
tado Marcos Cintra. O término da legislatura, o envio
ao arquivo da proposição e não-reeleição do primeiro
signatário nos impulsiona a reelaborá-Io para colo
ca-lo novamente em tramitação na Casa, uma vez
que somos favoráveis à idéia que traz. Por estas ra
zões faço minhas as palavras do autor reproduzindo
aqui a justificação originária.

Muitas são as atribuições do Escrivão de Polícia
em uma Delegacia. Entre outras previstas em Lei, ca
bem ao escrivão: escriturar ou orientar a escrituração
dos livros cartorários de delegacias; lavrar e expedir
certidões; lavrar autos de prisão, de apreensão, de
restituição, de depósito, de acareação e de reconhe
cimento; lavrar termos de declarações e de ocorrên
cia, de fianças, de compromisso e de representação;
recolher fianças, nos termos da legislação; emitir rela
tórios circunstanciados dos atos praticados; exarar
boletins estatísticos; atualizar arquivos e bancos de
dados; cumprir e fazer cumprir as determinações das
autoridades policiais; participar de diligências exter
nas, realizando prisões e intimações; e atuar nos pro
cedimentos policiais de investigações, estabelecendo
medidas de isolamento nos locais de ocorrências po
liciais, reunindo elementos de autoria e de materiali
dade nas infrações penais.

Para o ingresso na carreira policial, no cargo de
escrivão de polícia, que se faz por meio de rigoroso e
concorrido concurso público, exige-se do candidato
que demonstre conhecimentos de língua portuguesa,



- asfixiaram o bebê contra a placenta;
- estrangularam o bebê;
- ou simplesmente cortaram seu cor-

dão umbilical e jogaram-no na lata de lixo
mais próxima, até que morresse.

Pergunto: o aborto é ou não é mais monstruo
so que o estupro?

Justificação

Punir a criança com a morte por causa do estu
pro de seu pai é uma injustiça monstruosa. Mais
monstruosa que o próprio estupro. Será justo que a
mãe faça com o bebê o que nem o estuprador ousou
fazer com ela: matá-Ia?

Em setembro de 1998 os jornais noticiaram um trá
gico acontecimento. Uma menina de dez anos, de iniciais
C.B.S., moradora do município de Israelândia, GO, havia
sido sofrido abuso sexual por dois velhos e estava grávi
da. Seus pais queriam que ela fizesse aborto. O público
ficou extremamente chocado, e com razão, com a mons
truosidade de dois velhos abusarem de uma menina. No
entanto, a imprensa desviou sistematicamente a atenção
do bebê que a menina carregava no útero, e que não ti
nha culpa alguma de ter um pai estuprador. Inutilmente
membros do Pró-Vida de Anápolis foram até Israelândia
para dissuadir a família de abortar. Até mesmo um casal
de Brasília já se havia oferecido para adotar o bebê tão
logo ele nascesse. Apesar disso as forças da morte pre
valeceram. No dia 3 de outubro de 1998, às 9h30min, o
bebê, que já tinha quatro meses, foi executado no Hospi
tal de Jabaquara, São Paulo. A equipe que fez o aborto
disse que usou de uma microcesariana, mas evitou (com
razão) contar os detalhes.

Vale a pena, porém, narrar o acontecido. Os
"médicos" fizeram uma incisão no útero da menina e
retiraram a criança ainda viva e presa ao cordão um
bilical. Seu coração estava batendo e seus olhinhos fi
tavam os olhos dos algozes. É bem provável que ela
tenha respirado e chorado. Que fizeram então os mé
dicos? Um dos procedimentos seguintes:

PROJETO DE LEI N° 809, DE 2003
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Dispõe sobre a assistência à mãe e ao
filho gerado em decorrência de estupro.

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família, Finanças e Tributa
ção (art. 54) e Constituição e Justiça e de
Redação.
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redação, direito penal, direito processual penal, direi- Art. 4° A fraude engendrada para caracterizar o
to constitucional, direito administrativo, direitos huma- estupro, para qualquer finalidade, será punida com
nos e informática. reclusão de um a quatro anos e multa, sem prejuízo

A importância do papel do escrivão de polícia da devolução da importância recebida de má-fé, corri-
nas atividades policiais civis é tão relevante que po- gida monetariamente.
demos afirmar, sem risco de exagero, que nele con - Art. 5° As delegacias de polícia ficam obrigadas
centra-se o coração da força policial. Sem a sua atua- a informar às vítimas de estupro os direitos assegura-
ção dedicada, profissional e eficiente, o cumprimento dos por esta lei, bem como as penalidades previstas
das missões constitucionais das polícias civis estaria em caso de fraude.
fadado ao insucesso. Art. 6° Esta lei entra em vigor no prazo de noven-

Pelas razões expostas, estou propondo a insti- ta dias a partir da data de sua publicação.
tuição do Dia Nacional do escrivão de polícia, que se
ria comemorado, anualmente, em todo o território na
cional, no dia 5 de novembro.

Certos de que os nossos ilustres Pares se junta
rão a nós nessa justa homenagem, esperamos contar
com seu apoio para a transformação dessa proposi
ção em diploma legal.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Feu Rosa.

o Congresso Nacional decreta:
Os crimes de estupro terão investigação e per

secução penais prioritárias.
Na hipótese de estupro devidamente comprova

do e reconhecido em processo judicial, com sentença
transitada em julgado, de que tenha resultado gravi
dez, deverá o Poder Público:

1- colocar gratuitamente à disposição da mulher
toda assistência social, psicológica, pré-natal e por
ocasião do parto e puerpério;

11 - orientar e encaminhar, através da Defenso
ria Pública, os procedimentos de adoção, se assim for
da vontade da mãe;

111- conceder à mãe que registre o recém nasci
do como seu e assuma o pátrio poder o benefício
mensal de um salário mínimo para reverter em assis
tência à criança até que complete dezoito anos.

Art. 3° O pagamento será efetuado pelos Con
selhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
recursos oriundos do Fundo Nacional de Amparo à
Criança e ao Adolescente.

"'."_"',._"'.• ~".~ .•.,.~","".,;,.,",,""'""""'~"""".' •••_•• .._ ...._ ••,.............~........ .. tIII__•• _••_.__......._ ..__"_.'-
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Os dois velhos foram presos. Não sabemos o des
fecho julgamento, mas certamente eles não receberam
mais do que dez anos de reclusão, que é a pena máxi
ma prevista para o estupro (Código Penal, art. 213). O
bebê, porém, sem nenhum direito de defesa, foi conde
nado sumariamente à pena de morte. Tal assassínio vi
olou frontalmente um princípio consagrado em nossa
Constituição de que "nenhuma pena passará da pessoa
do condenado" (art. 5° - inciso XLV). Desta vez a pena
não apenas passou do pai para o filho, mas foi aumen
tada: de pena de reclusão para pena de morte!

A simpatia que certas pessoas sentem pelo
aborto em tal caso não tem explicação lógica, mas
puramente psicológica. Sem se dar conta, transfe
re-se a hediondez do crime para a criança inocente.

Os Movimentos Pró-Vida que trabalham dia a dia
em defesa da vida intra-uterina, já conheceram muitas
vítimas de estupro que engravidaram e deram à luz.. T0

das elas são unânimes em dizer que estariam morren
do de remorso se tivessem abortado. Choram só de
pensar que alguma vez cogitaram em abortar seu filho.
E, para decepção dos penalistas que defendem o abor
to em tal caso, a convivência com a criança não perpe
tua a lembrança do estupro, mas serve de um doce re
médio para a violência sofrida. Não se conhece um só
caso em que uma vítima de estupro, após dar a luz, não
se apaixonasse pela criança. E mais: se no futuro, a mu
lher se casa e tem outros filhos, o filho do estupro costu
ma ser o preferido. Tal fato tem uma explicação simples
na psicologia feminina: as mães se apegam de modo
especial aos filhos que lhes deram maior trabalho.

Nestas breves linhas não pretendo expor os inú
meros exemplos de mulheres grávidas em razão de
um estupro que confirmam as teses acima expostas.
Um fato, porém, incontestável, é que, em caso de es
tupro, o aborto é um agravante, e não a solução para
o problema.

A existência de uma não punição para o aborto
em tal caso (art. 128 inciso 11 do Código Penal) é urna
vergonha nacional. Aqueles que induzem uma mulher
violentada à prática do aborto deveriam ser condena
dos como autores de crime hediondo. Isso porque, após
a violência, a mulher está psicologicamente abalada e
terá dificuldade em resistir à sugestão dos aborteiros.
Estes causarão, não apenas a morte do inocente, mas
o aniquilamento psíquico da mãe, que carregará para
sempre o trauma da morte do filho. É difícil imaginar
algo que seja mais danoso para a mulher violentada do
que a indescritível síndrome pós-aborto, capaz de levar
muitas delas ao suicídio.

O Estado é responsável pela segurança e convi
vência pacífica entre as pessoas. Diz expressamente

o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 7"
que "a criança e o adolescente têm direito à proteção
à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas
sociais públicas que permitam o nascimento"

A Norma Técnica do Aborto, que está para
completar cinco anos de existência, é a antítese
deste dispositivo legal. O Ministério da Saúde efeti
vou uma política pública com o fim de não permitir o
nascimento de crianças, mas de abortá-Ias com o
dinheiro público. E mais: discriminou as crianças
em virtude do passado de seus ascendentes. As
concebidas em um estupro passaram a deixar de
gozar da proteção do Estado, em virtude de um ato
arbitrário do Poder Executivo.

O presente projeto deseja que o Estado zele,
com ardor redobrado pelas crianças concebidas em
tal situação. Ao invés de matá-Ias, propõe assisti-Ias
durante a gestação, parto e puerpério, providenciar
adoção - se este for o desejo da mãe - e conceder
um benefício mensal, oriundo do Fundo Nacional de
Amparo à Criança e ao Adolescente, a ser pago até
que complete dezoito anos.

Faço votos de que os defensores do aborto, que
insistem tanto no direito de "decidir" da mulher, não
obstem a presente proposição que auxilia aquelas
que optem livremente por educar a criança. Rejeitar
este projeto seria condenar a vítima de estupro que
não aceitasse matar o filho a educá-lo às suas pró
prias custas, sem nenhuma assistência do Estado.
Rogo a Deus que não exista nesta Câmara algum
parlamentar que pense em tamanha maldade.

Ao contrário da Norma Técnica do aborto, que
abre as portas para a falsificação de estupros e o
aborto em série, ao requerer tão-somente um boletim
de ocorrência policial como "prova" para o estupro, a
presente proposição exige que a violência seja devi
damente comprovada e reconhecida em processo ju
dicial. De maneira alguma, portanto, bastará a sim
ples palavra da mulher registrada em um boletim de
ocorrência, alegando ter sofrido violência sexual, e a
fraude para caracterizar o estupro será punida com
reclusão de um a quatro anos e multa, sem prejuízo
da devolução da importância recebida de má-fé.

Esta proposição nada mais é do que uma con
seqüência lógica da norma constitucional que atribui
ao Estado o dever de "assegurar à criança [...) com
absoluta prioridade, o direito à vida" (art. 227, "caput,
CF). Convém lembrar que o novo Código Civil, já em
vigor, põe a salvo "desde a concepção" (art. 2°) os di
reitos do nascituro. O primeiro destes é, evidentemen
te, o direito à vida.
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Para concluir, desejo que saibam que esta não é
uma iniciativa nova. O Estado do Mato Grosso do Sul
aprovou uma lei quase idêntica (Lei nO 1.949/99), pu
blicada no Diário Oficial do Estado em 27 janeiro de
1999. Também o Estado do Rio de Janeiro já investiu
em proposição semelhante, através da (Lei nO
3.099/1998), publicada no Diário Oficial do Estado
em 6 de novembro de 1998. O que falta é uma lei fe
dera�' que estenda o benefício a todas as Unidades
da Federação.

Este projeto conta com o apoio explícito da
Associação Nacional Mulheres pela Vida, uma orga
nização feminina com sede no Rio de Janeiro que va
loriza a sublime vocação da mulher à maternidade e
repudia o aborto como crime abominável. Conta ain
da com a aprovação dos diversos movimentos e as
sociações pró-vida espalhados pelo Brasil.

Desta forma, como este projeto é conveniente,
benéfico e eu diria até urgente para a sociedade,
peço poder contar com o apoio dos nobres Pares para
a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 812, DE 2003
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Regulamenta a profissão de Turis
mólogo.

Despacho: Apense-se ao PL n°
6.906/2002.

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei regulamenta o exercício da profissão de

Turismólogo.
O exercício da profissão de Turismólogo é per

mitido:
I - aos diplomados em curso superior de Turis

mo ministrado por escolas oficiais ou reconhecidas
pelo Poder Público;

11 - aos diplomados em curso equivalente, mi
nistrado por curso superior estrangeiro, revalidado na
forma da legislação vigente;

111 - aos que venham exercendo as atribuições
de Turismólogo, comprovadamente, há pelo menos
12 (doze) meses ininterruptos.

São atribuições próprias do Turismólogo:
1- supervisionar, gerenciar, coordenar, planejar

e executar projetos e serviços turísticos; no âmbito
das instituições, empresas e órgãos, públicos e priva
dos, que atendam ao setor turístico;

11 - realizar estudos aplicados para explicar fe
nômenos turísticos, bem como as suas origens, mu
danças e evoluções;

111- exercer funções diretivas, de planejamento
e de pesquisa nos órgãos da administração pública
relacionados à área turística;

IV - analisar o potencial turístico de uma locali
dade, região ou país, avaliando as necessidades do
mercado, a ampliação das atividades turísticas e os
fenômenos turísticos e as suas inter-relações, em co
laboração com o Poder Público;

V - colaborar no planejamento da conservação
e do aproveitamento de logradouros públicos e de
áreas naturais do patrimônio histórico, cultural, artísti
co e ambiental;

VI - coordenar, orientar e elaborar planos e pro
jetos de marketing turístico;

VII - gerenciar hotéis e empresas de animação
turística;

VIII- prestar assessoria e consultoria a empre
sas hoteleiras e de animação turística na elaboração
de planos, programas e projetos no setor turístico;

IX - organizar a assistência a turistas, progra
mando para os clientes aspectos relativos a estadia,
passeios, alimentação e transporte, entre outros;

X - organizar eventos, a exemplo de congres
sos, feiras, exposições e festivais;

XI - lecionar em estabelecimentos de ensino
técnico ou superior na área de Turismo.

O Turismólogo, para o exercício de sua profis
são, deverá, obrigatoriamente, inscrever-se nos Con
selhos Regionais de Turismo de sua respectiva re
gião.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O setor de turismo tem apresentado, atualmen
te, os maiores índices de crescimento no mundo, seja
em termos de número de profissionais empregados,
seja pelo volume de recursos que movimenta, sendo,
por isso mesmo, considerado a "primeira indústria do
planeta".

Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo 
Embratur, com base em estudos realizados pelo Con
selho Mundial de Viagens e Turismo - CMVT, o turis
mo foi responsável, no ano de 2000, pela geração de
5,3 milhões de empregos no território nacional, dire
tos e indiretos, correspondendo a 7,4% do total da po
pulação então ocupada. O setor vem crescendo nos
últimos anos, em média, 3,5%, contribuindo com cer-
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ca de 7% para a formação do produto nacional bruto
brasileiro no ano de 2000.

Se considerarmos os indicadores macroeconô
micos internacionais, o Conselho estima que o turis
mo gere 67,8 milhões de empregos diretos em todo o
mundo, movimentando um PIS equivalente a
U$1.330 trilhão. A expectativa do CMVT é a de que
serão gerados em todo o mundo, nesse setor, até o
ano de 2005, 144 milhões de novos empregos.

São dados promissores e particularmente impor
tantes para o País, neste momento em que o governo
prioriza suas ações para a geração de novos empre
gos e para a captação de novos investimentos interna
cionais. Para tanto, uma das preocupações primordiais
para colaborar com esse crescimento deve ser o inves
timento na qualificação dos profissionais do setor. Não
é por outro motivo que uma pesquisa elaborada pela
Embratur, em parceria com o curso de Turismo da Uni
versidade de São Paulo, identificou que a principal ra
zão de insatisfação dos empresários do setor é com a
falta de qualificação da mão-de-obra.

Mas essa preocupação com a qualidade dos
serviços certamente não está restrita ao setor empre
sarial, sendo, igualmente, uma exigência dos consu
midores em geral. Nesse contexto, temos observado
uma preocupação crescente dos cursos superiores
de bacharelado em turismo em formar um profissional
condizente com as demandas da sociedade, apto a
atuar em um mercado de trabalho altamente competi
tivo e em constante transformação para acompanhar
as variações sociais, culturais, econômicas, além de
outras. Em outras palavras, um profissional multidisci
plinar pronto para lidar com as mais variadas gamas
de informações teóricas e técnicas, pronto para refle
tir permanentemente sobre os diversos problemas
que envolvem a sua área de atuação.

A importância da atividade pode ser medida,
também, pelos dados fornecidos pelo Censo da Edu
cação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas - INEp, do Ministério da Educa
ção, segundo os quais o turismo ocupava, em 1995, o
36° lugar no ranking de carreiras com maior número
de cursos no País, totalizando 36 cursos. Já no ano de
2000, o turismo passou a ocupar a 98 colocação, com
230 cursos. Vale ressalvar que esses cursos são devi
damente regulamentados pelo MEC desde o ano de
1971, regulamentados que foram pelo Parecer nO
35/71. A ABBTUR prevê que, a partir de 2004, os cur
sos de turismo sejam avaliados pelo "provão", au
mentando a confiabilidade nos profissionais forma
dos pelos diversos institutos de ensino superior espa
1hados pelo País.

Diante desses dados irrefutáveis, entendemos
que não há como postergar ainda mais esta medida
de extrema urgência que preconiza a regulamenta
ção da profissão de turismólogo. Com a aprovação da
lei, teremos, sem sombra de dúvida, um incremento
na qualificação dos profissionais da área, fator pre
ponderante para que haja uma melhora nos serviços
prestados não apenas no setorprivado, mas, sobretu
do, no setor público, que é responsável pela formula
ção de políticas e programas específicos para um ma
ior desenvolvimento do turismo no País.

A confirmação do Brasil como um dos principais
pólos turísticos mundiais, afirmativa feita há muitos
anos pelos especialistas, mas ainda não consagrada
de fato, passa, necessariamente, pela regulamenta
ção da profissão de turisrnólogo, razão pela qual ro
gamos o apoio de nossos ilustres Pares para a apro
vação do presente projeto de nossa lavra.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2003. - Depu
tado Marcelo Teixeira.

PROJETO DE LEI N° 815, DE 2003
(Do Sr. Sandes Júnior)

Dispõe sobre horário integral na
educação fundamental.

Despacho: Apense-se ao PL n°
7.22212002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Educação Fundamental será oferecida

em horário integral para alunos das escolas públicas
de ensino fundamental.

Parágrafo único. A implantação da educação em
horário integral será feita gradativamente, de modo a
alcançar todo o Ensino Fundamental, no prazo máxi
mo de oito anos.

Art. 2° Os sistemas de ensino, com o apoio da
União, estabelecerão as condições técnicas e peda
gógicas, bem assim a capacitação de docentes para
a efetiva implementação do disposto no artigo 1°.

Parágrafo único. Os currículos da educação fun
damentai serão enriquecidos, com atividades recrea
tivas, desportivas, artísticas, culturais, língua estran
geiras e iniciação profissional e à informática, entre
outras, a critério dos respectivos sistemas de ensino.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no ato de sua pu
blicação.

Justificação

O mundo moderno, caracterizado pelo avanço
do conhecimento, pela mundialização da economia e
da cultura, demanda de cada cidadão, uma prepara-



PROJETO DE LEI N° 820, DE 2003
(Do Sr. Sandes Júnior)

Dá nova redação ao caput do art. 4°
da Lei n° 10.260, de 12 julho de 2001, que

Justificação

As instituições privadas de ensino superior, cons
tituem um dos segmentos mais lucrativos do setor de
serviços. Ao final dos anos 60, a Universidade pública
atingiu um ponto de estrangulamento no que conceme
às vagas oferecidas, - o que suscitou a questão dos
"excedentes" - jovens que eram admitidos no vestibular
mas não encontravam vagas. O regime militar estimulou
à expansão do setor privado com incentivos fiscais e ou
tros benefícios. Cumpre instar estas instituições a assu
mir sua responsabilidade social.

O Brasil é um dos países com menor presença
da faixa etária de 18 a 24 anos na Universidade. Ape
nas 11 % dos jovens têm acesso a este nível.

A dificuldade de obtenção de novos recursos
para o financiamento do ensino público, levou à explo
são do mercado de escolas privadas.

A Constituição Federal prescreve que a Educa
ção deve ser oferecida "com a colaboração da socie
dade" (art. 205). Nada mais justo que seja a tarefa
compartilhada com o setor da sociedade que aufere
lucros desta atividade.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Sandes Júnior.
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ção complexa e eficiente, para sua adequada inser- PROJETO DE LEI N° 817, DE 2003
ção na sociedade. (Do Sr. Sandes Júnior)

A escola de tempo parcial, predominante nas re- Obriga as mantenedoras de institui-
des estaduais e municipais, não tem condições de ções privadas de ensino superior, a apli-
preparar os futuros brasileiros para corresponderem car, no mínimo, 5% de seu faturamento lí.
a todas as exigências da sociedade moderna e para quido anual na execução de bolsas de
contribuírem para o desenvolvimento do País. Não estudos a estudantes carentes.
basta dominar a própria língua eos conteúdos de ma- Despacho: Às Comissões de Educa-
temática e das ciências sociais e naturais. É necessá- ção, Cultura e Desporto e Constituição e
rio ser "alfabetizado" em informática, compreender o Justiça e de Redação (art. 54).
funcionamento da sociedade e do mundo moderno. É
necessário também desenvolver saudavelmente ou- O Congresso Nacional decreta:
tras habilidades e competências físicas, emocionais, Ficam as mantenedorasde instituições privadas
éticas e intelectuais como por exemplo, atuar em gru- de ensino superior, obrigadas a aplicar, no mínimo

5% de seu faturamento líquido anual na destinaçãopo, ser solidário, ter senso de justiça, buscar e proces-
de bolsas de estudos para estudantes carentes.sar novas informações, ter senso de iniciativa e de

A autorização, reconhecimento, assim como oempreendimento, entre muitas outras.
credenciamento e sua renovação periódica, depen-

As famílias nem sempre dão conta da amplitude derão, no caso das instituições de ensino superior pri-
e complexidade da tarefa. Algumas famílias, por difi- vadas, do cumprimento do disposto no art. 10.
culdade material, não conseguem suprir as necessi- Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
dades básicas de suas crianças, que são obrigadas a blicação.
buscar, no trabalho precoce e impróprio, uma contri
buição precária para o sustento da família.

Observa-se, ainda, um significativo crescimento
da violência e da falta de perspectivas entre os jovens
que, por falta de melhor alternativa, ficam nas ruas,
expostos a experiências inadequadas e compromete
doras de seu crescimento e desenvolvimento.

Cabe destacar que os países do chamado pri
meiro mundo, do oriente e do ocidente, garantem às
suas crianças e jovens maior e melhor atendimento
educacional o que, certamente, está relacionado às
suas melhores condições de desenvolvimento.

Por estas razões, em consonância também com
os resultados de pesquisas sobre a matéria, conside
ramos que o Brasil necessita urgentemente mudar,
em qualidade e em quantidade, a educação oferecida
à sua população.

As dificuldades são grandes mas não intranspo
níveis. Por isso, a proposta é de implantação gradual
e sistemática, criando as condições necessárias para
o sucesso do empreendimento, em um prazo máximo
de oito anos, que corresponde ao número de séries
da educação fundamental, mas respeita outras for
mas de organização dos sistemas de ensino.

A matéria é, sem dúvida relevante, por isso con
tamos com o apoio as senhoras e senhores parla
mentares desta Casa.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2003. - Depu
tado Sandes Júnior.
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"Dispõe sobre o Fundo de Financiamen
to ao Estudante do Ensino Superior, e dá
outras providências".

Despacho: Apense-se ao PL n°
6.319/2002.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 4° da Lei nO 10.260, de ju

lho de 2001 , passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4° São passíveis de financiamento
do FIES até cem por cento dos encargos edu
cacionais cobrados dos estudantes por parte
das instituições de ensino superior devida
mente cadastradas para esse fim pelo MEC,
em contraprestação aos cursos de graduação
em que estejam regulamente matriculados.

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

Justificação

O Fundo de Financiamento ao estudante do
Ensino Superior, criado pela Lei n° 10.260, de 12 de
julho de 2001 , estabelece em seu art. 4°, caput, como
limite máximo de financiamento para os encargos
educacionais, o percentual de setenta por cento.

Em face da elevada dificuldade apresentada por
um número cada vez maior de famílias, em honrar as
mensalidades cobradas pelas instituições de ensino
superior de seus filhos, decidimos apresentar essa
proposição, no sentido de elevar o financiamento aos
estudantes de ensino superior, para cem por cento do
valor das mensalidades cobradas dos estudantes.

Como para muitos jovens de famílias humil
des, a única possibilidade de concluir um curso su
perior e almejar um futuro melhor, está no financia
mento público de ensino superior, e o limite de se
tenta por cento, está se constituindo num entrave
impeditivo para esses universitários alcançarem
esses objetivos.

E, é esse o propósito da iniciativa legislativa em
epígrafe, de minha autoria, que ora submeto ao Con
gresso Nacional, e para a qual peço apreço e o apoio
dos ilustres Pares nesta Casa.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Sandes Júnior.

PROJETO DE LEI N° 822, DE 2003
(Do Sr. Colombo)

Dispõe sobre a obrigação dos ór
gãos públicos utilizarem em suas frotas

no mínimo 20% de pneus remoldados, e
dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL n°
203/1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas e órgãos públicos ficam

obrigados a utilizar em suas frotas automotivas, no
mínimo 20% (vinte porcento) de pneus remoldados,
como medida de economia e de defesa da ecologia.

Art. 2° A empresa fabricante de pneus remolda
dos de que trata esta Lei deverá comprovar, cumulati
vamente:

I - que está qualificada como empresa fabrican
te de pneus remoldados e devidamente registrada no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA;

11 - que está registrada como fabricante de pneus
remoldados no órgão ambiental integrante do
SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente;

111- que detém Licença Ambiental de Operação
para a fabricação de pneus remoldados;

IV - que está regularizada perante o Conselho
Regional de Química - CRQ, em conformidade com a
Legislação vigente.

V - que comprove ter, individualmente ou em
conjunto com outras empresas:

a) programa de coleta de pneus inser
víveis;

b) instalações próprias para a pica
gem de pneus;

VI - que comprove ter cumprido sua obriga
ção de contrapartida ambiental pela destruição de
pneus inservíveis coletados no território nacional,
na proporção dos pneus que coloca no mercado
brasileiro;

VII - que já tenha coletado e destruído 25.000
(vinte e cinco mil) toneladas de pneus inservíveis,
comprovado em auditoria realizada pelo Ibama;

VIII - que comprove, com documento emitido
pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO,
que os pneus por ela fabricados foram aprovados nos
testes de qualidade e segurança exigidos pelo
INMETRO, exibindo vulcanizado na lateral dos pneus
que fabrica a marca do órgão - "I";

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

Art. 4° Ficam revogadas as disposições em
contrário.
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Justificação

A remoldagem de pneus, utilizada na fabricação
de pneus de avião, é uma evolução tecnológica da re
capagem e recauchutagem, que está sendo utilizada
com enorme sucesso na Europa.

Cada pneu remoldado de automóvel fabricado
propicia a economia de 20 (vinte) litros de petróleo,
um recurso natural não renovável, sendo que no caso
dos pneus de caminhonete, a economia é da ordem
de 40 litros de petróleo.

Os pneus remoldados, que são aprovados nos
testes exigidos pelo INMETRO, além de apresenta
rem excelente qualidade e segurança, ainda são ven
didos por cerca de 35% (trinta e cinco porcento) mais
baratos do que os pneus novos.

Na Itália, sob os mesmos argumentos foi apro
vada a Lei Financeira n° 2002, que diz textualmente
em seu § 14 do art. 52: "Para fins de tutela ambiental
relacionada a potencialização do setor da reconstru
ção de pneumáticos usados, as administrações do
Estado, das Regiões, os órgãos locais e os adminis
tradores de serviços públicos e serviços de utilidade
pública, públicos ou particulares, na compra de pneu
máticos de reposição de suas frotas de veículos e de
autoveículos comerciais e industriais, reservam uma
quota de pneumáticos reconstruídos igual a pelo me
nos 20% do total".

Sala das Sessões, 22 de abril de 2003. - Irineu
Colombo, Deputado - PT / PR.

PROJETO DE LEI N° 824, DE 2003
(Do Sr. José Divino)

Acrescenta inciso no artigo 1° da
Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, que
dispõe sobre crimes hediondos, e dá ou
tras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei altera o artigo 1° da Lei n° 8.072, de

25 de julho de 1990 que dispõe sobre crimes hediondos.
Art. 2° O artigo 1° da Lei nO 8.072, de 25 de julho de

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

"Art. 1° São considerados hediondos
os seguintes crimes:

VIII - homicídio doloso praticado contra
políticos, fieis representantes do povo, nas
esferas dos Poder Legislativo e Executivo, no
exercício da função ou em razão dela".

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

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

Justificação

Os atuais índices de violência registrados no
~rasil envolvendo crimes de homicídios contra polí
tiCOS tem aumentado nos últimos meses. Delitos es
ses praticados por integrantes do crime organizado,
onde das cadeias, num verdadeiro desafio aberto
às autoridades da área de segurança pública. O sis
tema penitenciário e a justiça criminal não tem sido
suficientes para sequer conter o avanço da violên
cia no país, deixando a população a mercê desse
morticínio desenfreado e cruel, essa verdadeira
guerra urbana que se trava' a margem da ação con
troladora do poder do Estado.

índices de violência registrado no Brasil tem nos
colocado no rol das nações mais violentas do mundo,
onde diariamente centenas de pessoas são assassi
nadas e violentadas cruelmente em todo o país, ma
tando-se mais gente do que na atual guerra do Iraque.
Temos vivido uma verdadeira guerra civil não declara
da, esse quadro tem resultado na banalização da vio
lência e na submissão do estado ao poder dos bandi
dos, organizados e melhor armados.

Os fatos também nos mostram a torpeza com
que no Rio de Janeiro e em São Paulo os seus repre
sentantes políticos tem sido sumariamente assassi
nados, a banalização da ação homicida geralmente
praticada por quadrilhas, bandos ou grupos contrata
dos previamente para o ato de requinte de crueldade,
com a maraca jurídica da hediondez indiscutível.

Os índices de criminalidade no Rio, tem levado o
chefe de Polícia Civil, a cobrar empenho de delega
dos, os motivo seriam informações de que presos teri
am saído para praticar crimes, como o que pode ter
acontecido com o deputado estadual eleito Valdeci
Paiva de Jesus, assassinado em janeiro. Integrantes
da quadrilha, responsáveis pela morte do político, em
24 de janeiro, com 19 tiros, numa emboscada em
Benfica, tiveram a prisão relaxada pelos próprios car
cereiros. As informações partiram de um ex-integran
te da rede criminosa que, ao tentar deixar o grupo,
passou a ser ameaçado. Com medo, ele, que tem o
nome mantido sob sigilo, procurou a Defensoria PÚ
blica e denunciou seus parceiros.

O prefeito de Guarulhos, Eloi Pietá acreditava na
hipótese de crime comum para o assassinato de Celso
Daniel, virou o alvo de ameaça direta feita por telefone.
O 190 da Polícia Militar de Guarulhos, recebeu urna
ameaça segundo a qual ele seria a próxima vítima. A
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polícia o infonTlOu por escrito. Ele vai reforçar a sua se
gurança por causa dessa ameaça e dos assassinatos
dos prefeitos Daniel, de Santo André, e Antônio da Cos
ta Santos, o Taninho do PI, de Campinas.

Os políticos classificaram como guerra, barbá
rie, pânico e descontrole a situação atual. A onda de
ameaças e atentados contra políticos, que culminou
com a morte de deputados, vereadores e prefeitos, é
re~~ltado ~e uma a!quimia explosiva gerada pela
unlao do crime organizado com a extrema direita.

Os crimes contra políticos são crimes contra a
democracia brasileira e terão que ser reprimido mais
severamente, através da proibição da concessão de
determinados benefícios penais bem como a fixação
de certas restrições.

É explicável o princípio da severidade, baseada
na premissa de que é válido, eficaz e legítimo combater
o crime contra políticos sempre com o maior rigor da lei.

Um sentimento popular em favor de medidas
penais, deverão merecer sempre uma resposta puni
tiva acentuadamente mais grave e mais severa do
que a prevista para a infração penal.

Este Projeto de Lei tem em si a dor dos órfãos, das
vítimas e de suas famnias, bem como a dor de toda uma
sociedade que não aceita mais um resultado eleitoral
ser mudado por força das armas, ferindo e violentando
a democracia brasileira, motivo pelo qual tenho certeza
que meus nobres pares serão sensíveis ao presente
projeto que ora apresento a esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2003. - Depu
tado José Divino.

PROJETO DE LEI N° 856, DE 2003
(Do Sr. Roberto Gouveia)

Institui o Dia Nacional em Memória
das Vítimas de Acidentes e Doenças do
Trabalho.

Despacho: Às Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24,11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Dia Nacional em Memó

ria das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho,
a ser celebrado no dia 28 de abril de cada ano.

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

Justificação

Temos a honra de apresentar, neste 28 de abril
de 2003, após celebrações ocorridas em várias cida
des do país, que contaram com a presença de incon
táveis entidades e movimentos de portadores de pro
blemas de saúde adquiridos no trabalho, como os ex
postos ao amianto, à sílica e às radiações ionizantes
os intoxicados pelo mercúrio, pelos organoclorados ~
pesticidas, junto aos demais sobreviventes de aciden
tes de trabalho, a data de 28 de abril como Dia Nacio
nal em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho.

O dia 28 de abril foi internacionalmente instituí
do em 1969, em decorrência da explosão da mina de
Farminghton, nos Estados Unidos, onde morreram 78
mineiros. Em vários países essa data já foi incorpora
da ao calendário de celebrações nacionais. O Fórum
Social Mundial, em sua reunião de 2003, em Porto
Alegre, reunindo centenas de entidades, técnicos e
militantes de todo o país, junto de outras tantas enti
dades internacionais, reforçou a importância desta
data, na luta por ambientes de trabalho livres do risco
da doença, da morte e da alienação.

Esta é a motivação deste projeto. Criar uma data
que permita a reflexão sobre as condições de traba
I~o, certos de que um outro mundo do trabalho é pas
slve!. Ou, como nas celebrações hoje ocorridas, re
lembrar nossos mortos e lutar pela vida.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2003. 
Roberto Gouveia, Deputado Federal PT - SP.

PROJETO DE LEI N° 857, DE 2003
(Da Sra. Teima de Souza e do Sr. Jorge Boeira)

Altera o csput do art. 136 do Decre
to-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal.

Despacho: Às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Redação.)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação pelo plenário.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 136 do Decreto-Lei nO

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, cri
me de maus-tratos, passa a vigorar com a seguinte al
teração:

"Art. 136. Expor a perigo a vida ou a
saúde de pessoa sob sua autoridade, guar
da ou vigilância, para fim de educação, ensi-



o Congresso Nacional decreta:
Fica instituído o Ano do Magistério, a ser imple

mentado em 2004, com a finalidade de promover a
valorização da carreira e da profissão do magistério.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

A comemoração do dia do professor e da profes
sora, em 15 de outubro, a cada ano, é uma justa ho
menagem aos cidadãos e às cidadãos que dedicam a
sua vida para educar a infância e a juventude de nos
so País.

Apesar desta comemoração anual, é ampla
mente conhecida a situação de dificuldades vivencia
das pela maioria das pessoas que vêm se dedicando
a esta profissão, que é muito mais do que uma profis
são; é, fundamentalmente, uma vocação. Conviver di
ariamente, ensinar conhecimentos e habilidades,
mas também princípios éticos e morais e, além disso,
contribuir para a formação do caráter e da personali
dade da infância e da juventude brasileira é, sem dú
vida, uma das mais fundamentais responsabilidades
que uma categoria profissional tem em sua mãos.

Ao magistério a sociedade atribui uma função
que é, também, da família mas, principalmente, é de
toda a sociedade. A Constituição Federal de 1988 es
tabelece esta responsabilidade social coletiva em seu
art. 205, que assim determina:

"Art. 205. A educação, direito de to
dos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colabora
ção da sociedade, visando ao pleno de
senvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualifi
cação para o trabalho."

Por seu lado, a Lei Magna da Educação - a Lei
de Diretrizes e Bases - determina que a educação
deve ser "inspirada nos princípios de liberdade e nos

Justificação

Art. 2° Esta lei entra em vigor no prazo de trinta
dias a partir da data de sua publicação.
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no, tratamento ou custódia, quer privando-a PROJETO DE LEI N° 858, DE 2003
de alimentação ou cuidados indispensáveis, (Do Sr. Humberto Michiles)

quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou Dispõe sobre a instituição do ano
inadequado, quer usando de meios de cor- de 2004 como o Ano do Magistério.
reção ou disciplina: Despacho: Às Comissões de Educa-

Pena - detenção de dois meses a um ção, Cultura e Desporto; e Constituição e
ano, ou multa. Justiça e de Redação (art. 54) .

.. "(NR) Apreciação: Proposição sujeita à

apreciação Conclusiva pelas Comissões 
art. 24, li.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

No crime de maus-tratos previsto no art. 136 do
Código Penal, quando se trata de meios de correção
ou disciplina, somente o abuso desses meios é alcan
çado pela norma penal. A jurisprudência tem conside
rado lícita até mesmo a lesão leve causada nessas si
tuações.

Alguns países como a Suécia, Finlândia, Dina
marca, Noruega e Áustria aboliram as punições físi
cas contra crianças, alterando suas legislações. Justi
ficam essas medidas argumentando a fragilidade das
crianças que estarão sujeitas a sérios danos físicos e
psicológicos. Além disso, a escalada da violência
constitui fato corriqueiro, começando com uma sim
ples palmada e evoluindo para surras e bofetadas,
acompanhadas ou não de xingatórios, puxões de ca
belo e de orelhas. As crianças que foram maltratadas
passam a ser adultos violentos.

No Brasil a violência, inclusive a doméstica
alcançou níveis inacreditáveis, sendo que o Mapa da
Violência da Unesco o colocou em terceiro lugar na
classificação dos países, em relação a homicídios e
outras violências.

Muitas crianças fogem de casa e ficam nas ruas
porque são maltratadas. É preciso acabar com a vio
lência doméstica, especialmente em relação às crian
ças.

A alteração do caput do art. 136 do Código Pe
nai é muito importante para proteger as crianças con
tra os maus-tratos, punindo-se todos os meios de cor
reção e disciplina que exponham a perigo a vida ou a
saúde de crianças.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres Pa
res para a aprovação deste Projeto de Lei que sem
dúvida trará benefícios para a sociedade.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2003. - Depu
tada Teima de Souza. - Deputado Jorge Boeira.
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ideais da solidariedade humana". Em decorrência
destes objetivos, a LDB dedica o seu Título VI inte
gralmente a definições relativas aos profissionais da
educação.

O art. 67 da LDB é especialmente voltado à va
lorização do magistério e estabelece as seguintes de
terminações:

"Art. 67. Os sistemas de ensino promo
verão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos
termos dos estatutos e dos planos de carrei
ra do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por con
curso público de provas e títulos;

11 - aperfeiçoamento profissional conti
nuado, inclusive com licenciamento periódi
co remunerado para esse fim;

111- piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na

titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho;

V - período reservado a estudos, pla
nejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.
Parágrafo único. A experiência docente

é pré-requisito para o exercício profissional
de quaisquer outras funções de magistérios
nos termos das normas de cada sistema de
ensino."

Portanto, pela relevante e insubstituível função
desempenhada pelo magistério - e diante das difi
culdades que esta categoria profissional vem en
frentando - é que se torna indispensável estabele
cer um ano do magistério.

Um ano inteiramente dedicado, não a comemo
rações, mas a ações de valorização e de promoção
desta categoria profissional. Um ano que, desde a
sua preparação a contar de agora, esteja voltado para
a elaboração e implementação de carreiras sólidas e
dignas da função social e pedagógica do magistério.
Um ano em que se consiga estabelecer as bases
para a institucionalização de um piso salarial, justo a
atraente, de modo a convocar e conquistar nossos
melhores talentos para o exercício da profissão do
magistério.

Um ano em que os governos da União, dos
Estados e dos Municípios ponham em prática, de for
ma sólida e permanente, aquilo que a sociedade bra
sileira estabeleceu nas leis formuladas por esta Casa

e pelas casas legislativas em todo o País: o reconhe
cimento e a valorização do magistério.

Um ano em que as autoridades governamentais
e a sociedade brasileira estabeleçam as bases para o
efetivo cumprimento, pelo menos, das determinações
do art. 67 da LDB.

Estas são as razões, justas e prementes, para o
estabelecimento do ano de 2004 como o ANO DO
MAGISTÉRIO, causa que certamente é sensível a to
dos as senhoras e senhores deputados desta Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, cujo apoio es
pero receber .

Sala das Sessões, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Humberto Michiles.

PROJETO DE LEI N° 859, DE 2003
(Do Sr. Orlando Desconsi)

Institui o Programa Nacional do Pri
meiro Crédito para ola Jovem Rural e dá
outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL n°
501/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
art. 24 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o "Programa Nacional do

Primeiro Crédito para o/a Jovem Rural", destinado
para dar efetivas condições à iniciação e ao desenvol
vimento da agricultura, protagonizado pelo/a jovem
rural.

Art. 2° O programa terá por finalidade financiar
a aquisição de terra, infra-estrutura, investimentos,
atividades agropecuárias, respeitadas as vocações
regionais, agroindustrialização, turismo rural; orienta
do pelos princípios da agroecologia, agricultura orgâ
nica, produção de economia familiar, associativismo e
gestão de processos de agregação de valor.

Art. 3° As modalidades de financiamento serão
as seguintes:

I - Aquisição de terra: financiamento para a
aquisição de terra, de área total até 2 (dois) módulos
rurais, em área contínua ou não, por jovens que pos
suam ou não propriedade.

Parágrafo único. O/a jovem proprietário/a pode
rá adquirir área contínua ou não que somada à origi
nai complete até 2 (dois) módulos rurais.
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li-Investimento: financiamento de implantação,
ampliação ou modernização da produção, infra-estru
tura da propriedade, estruturação para a agroindustri
alização, aquisição de máquinas, implementos, por
jovens que possuam ou não propriedade, respeitado
o limite estabelecido no item anterior.

111 - Custeio: financiamento dos beneficiários
para custos em projetos, cursos, formação, assesso
rias, plantas.

Art. 4° Serão beneficiários/as do Programa jovens
rurais que se enquadram nas seguintes condições:

1- ter idade mínima de 18 e no máximo 30 anos;
11 - filhos/as de agricultores familiares, segundo

critérios do Pronaf;
111 - filhos/as de assentados através de progra

mas de reforma agrária;
IV - jovens proprietários/as ou não de imóvel ru

ral respeitados os limites estabelecidos no artigo 4°
desta lei;

V - jovens rurais que não disponham de título de
propriedade;

VI - jovens que exploram a terra na condição de
posseiros, meeiros, arrendatários, parceiros ou assa
lariados rurais.

Art. 5° Para ter acesso aos financiamentos des
se programa, o futuro beneficiário/a deverá participar
de programas preparatórios de educação, capacita
ção profissional que o Programa colocará à disposi
ção dos/as pretendentes.

I - O órgão executivo do Programa poderá cele
brar convênios para a plena consecução do mesmo;

11 - Os créditos serão liberados mediante apre
sentação de projeto técnico que demonstre a viabili
dade do empreendimento;

111- Os órgãos de assistência técnica, extensão
rural e os sindicatos dos trabalhadores rurais fornece
rão a Carta de Aptidão de acesso ao crédito.

Art. 6° Os limites e os prazos para reembolso
dos financiamentos se darão da seguinte forma:

I - Aquisição de terra: o limite será de até
R$50.000,OO (cinqüenta mil reais) com prazo de 20
(vinte) anos para a liquidação do financiamento, com
carência de 3 (três) anos, a partir da contratação;

11 - Investimento: o limite será de até
R$10.000,00 (dez mil reais), exceto para a criação e
instalação de uma agroindústria, cujo valor limite será
de R$30.000,00 (trinta mil reais), com prazo de 10
(dez) anos para liquidação do financiamento, incluí
dos 2 (dois) anos de carência, a partir da contratação;

111 - Custeio: o limite será de até R$5.000,00
(cinco mil reais) com prazo de 01 (um) ano para liqui
dação do financiamento, a partir da contratação.

§ 1° as/as jovens beneficiados/as pelo progra
ma terão um bônus de adimplência de 25% (vinte e
cinco por cento) no valor total da parcela vincenda,
quando os pagamentos forem efetuados até os res
pectivos vencimentos;

§ 2° O vencimento da parcela será anual, com
data de pagamento ajustada de conformidade com a
safra do produto básico do projeto;

§ 3° Os limites de crédito para cada modalidade
de financiamento serão atualizados monetariamente
a cada exercício fiscal;

§ 4° Os financiamentos serão corrigidos mone
tariamente em 2% ao ano.

Art. 7° as/as beneficiários/as desse projeto,
quando organizados na forma de associação para ne
gociar a aquisição de terras, a aquisição e uso de má
quinas e equipamentos agrícolas, a realização de in
vestimentos na agroindustrialização, comercialização
da produção, poderão apresentar projeto único para a
execução do projeto pretendido.

Art. 8° A liberação dos recursos não estará con
dicionada à tomada de empréstimos das três modali
dades de financiamento concomitantemente.

Art. 9° O/a beneficiário/a do Programa somente
poderá vender o imóvel após quitar toda a dívida con
traída junto ao agente financeiro.

Art. 10. Constituem fontes de financiamento do
Programa:

I - Orçamento Geral da União;
11- SINE - FAT;
111 - Pronaf Capacitação;
IV - Recursos internacionais captados para

essa finalidade.
Art. 11. Esta lei será regulamentada no prazo de

90 dias após a sua publicação.

Justificação

A democratização do acesso à propriedade da
terra é visto pelos agricultores familiares do Brasil
como uma condição necessária para construir uma
trajetória bem sucedida na profissão agropecuária. O
alto interesse dos/as jovens em continuar a profissão
e atividade agrícola e produtiva choca-se com a exi
güidade do tamanho do estabelecimento familiar, o
qual não permite, na maioria dos casos, o parcela
mento da unidade e a colocação de mais um/a filho/a,
na área existente. Bem como a má distribuição de ter
ras que encarece e limita o seu acesso.
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o horizonte para chegar à condição de proprie
tário via arrendamento não é considerado pelos agri
cultores, entre as possibilidades existentes, como
uma alternativa concreta, viável e também não faz
parte da história da agricultura familiar. Muitas são as
dificuldades de inserção no mercado de um agricultor
não proprietário, entre elas estão o acesso ao crédito
e às demais políticas de apoio existentes, além disso,
existe também um certo constrangimento de origem
cultural que coloca a família de agricultores não-pro
prietários em posição social inferior dentro da comu
nidade.

A dinâmica espontânea dos processos suces
sórios impedirá a realização de potenciais produtivos
embutidos nos conhecimentos de imensa quantidade
de jovens que terão poucas oportunidades de integra
ção em mercados de trabalho urbano e que gosta
riam de se dedicar à gestão de um estabelecimento
agropecuário. O mercado de terra não será capaz de
juntar as duas pontas da questão sucessória da agri
cultura familiar: a oferta de terras por parte da popula
ção em processo de envelhecimento - cujos filhos en
contraram outras oportunidades de trabalho fora da
unidade produtiva - não é absorvida pela demanda
vinda de jovens com desejo e capacidade de se insta
lar e permanecer na profissão de agricultor. Além das
distorções do modelo agrário brasileiro, que privilegia
a concentração de terras da Região Oeste, com pos
sível acesso de 113 mil hectares em propriedades
com área igual e maior de 1000 hectares ou 164.000
hectares e propriedades igual e maior de 500 hecta
res, conforme dados do IBGE, do último censo, passí
veis de vistoria, desapropriação e/ou negociação.

A pesquisa realizada pela EPAGRI (EPAGRI
et. aI. 2001) aponta que 12% dos estabelecimentos
familiares do Oeste Catarinense não possuem suces
sores. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra um
grande interesse dos/as jovens em permanecer no
meio rural exercendo a profissão de agricultores, sen
do que 45% deles propõem-se a tomar um emprésti
mo para adquirir um imóvel rural. A mesma pesquisa
destaca a importância de possibilitar que os estabele
cimentos sem sucessores sejam transferidos para
aqueles jovens que pretendem continuar exercendo a
profissão de agricultor/a, preservando desta forma o
capital produtivo das propriedades e ao capital social
e cultural presentes nas comunidades. É necessário,
portanto, uma inovação na política fundiária brasileira
que abra o caminho para que milhares de jovens agri
cultores possam realizar suas vocações, seus dese
jos profissionais e construir seu futuro no próprio meio
rural, com qualidade de vida, gerando e distribuindo

renda. Por estas razões apresentamos o presente
projeto a apreciação e aprovação dos pares desta
casa legislativa.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Orlando Desconsi, PT - RS.

PROJETO DE LEI N° 860, DE 2003
(Do Senado Federal)
Ofício (SF) n° 514/03

Altera o disposto na Lei nO 6.811, de
8 de julho de 1980, que dispõe sobre a
destinação da taxa judiciária de que trata
o art. 20 do Decreto-Lei n° 115, de 25 de
janeiro de 1967, alterado pelo art. 2° do
Decreto-Lei n° 246, de 28 de fevereiro de
1967, e dá outras providências.

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

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei nO 6.811, de 8 de julho de

1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° A partir do exercício de 1999, o
produto da taxa judiciária a que se refere o
art. 20 do Decreto-Lei n° 115, de 25 de jane
iro de 1967, alterado pelo art. 2° do Decre
to-Lei nO 246, de 28 de fevereiro de 1967,
destina-se à Ordem dos Advogados do Bra
sil - Seção do Distrito Federal, com aplica
ção nos serviços de assistência jurídica gra
tuita, e à Escola da Magistratura do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal.

Parágrafo único. A taxa judiciária referi
da neste artigo será cobrada na base de 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa até
o limite do valor de referência vigente no
Distrito Federal, sendo 1% (um por cento)
para cada uma das entidades menciona
das:' (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a
partir de 1° de janeiro de 1999.

Senado Federal, 25 de abril de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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PROJETO DE LEI N° 861, DE 2003
(Do Senado Federal)
Ofício (SF) n° 515/03

Institui o Dia do Instrumentador Ci
rúrgico.

Despacho: Às Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É instituído o Dia do Instrumentador Ci

rúrgico, a ser comemorado em todo o território nacio
nal no dia 6 de maio de cada ano.

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

Senado Federal, 25 de abril de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 864, DE 2003
(Do Sr. Chico Alencar)

Dispõe sobre a prestação de contas
mensal das empresas que exploram ser
viços de pedágio nas rodovias da União.

Despacho: Às Comissões de Adminis
tração e Serviço Público; e Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam as empresas concessionárias de

serviço público que exploram pedágio nas rodovias
federais obrigadas a prestar contas, mensalmente, de
suas receitas e despesas.

Art. 2° A prestação de contas de que trata esta
lei se dará mediante publicação, no Diário Oficial da
União, das demonstrações financeiras que especifi
quem todas as receitas e despesas da empresa con
cessionária, bem como descrição dos investimentos
realizados no período.

Art. 3° À empresa concessionária que infringir
os dispositivos desta lei será aplicada multa de
50.000 UFIR, sem prejuízo das demais sanções
administrativas aplicáveis.

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

Justificação

A Constituição Federal consagra expressamen
te, em seu art. 37, caput, os princípios da moralidade
e da publicidade, estatuindo assim que é obrigação
indelével do administrador a honestidade e a transpa
rência no trato da coisa pública.

A concessão, por se definir como um instituto
através do qual o Estado delega a execução remune
rada de um serviço público a um ente privado, por
meio de um contrato administrativo, deve também ser
alvo de ampla divulgação e fiscalização.

Assim determina a Lei n° 8.987, de 13 de feverei
ro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão
e permissão de prestação de serviços públicos pre
visto no art. 175 da Constituição Federal.

Ocorre que a citada lei, em seu art. 23, dispôs
sobre as cláusulas essenciais do contrato, entre elas
a que determina a exigência da publicação de de
monstrações financeiras periódicas da concessioná
ria, sem contudo determinar o período.

A indeterminação do período de publicação, a
nosso ver, deve-se à enorme variedade de tipos de
concessões abrangidas pela lei, a qual pretende
tão-somente estabelecer normas gerais, aplicáveis a
todos, sem se ater a questões específicas.

No caso das empresas que exploram pedágio
nas rodovias federais, entretanto, entendemos ne
cessário determinar o prazo de publicação mensal,
tendo em vista a situação em que se encontram nos
sas rodovias, não obstante o valor cobrado dos
usuários, mais do que suficiente para conservá-Ias
em bom estado e gerar excelentes lucros para as
concessionárias, além de possibilitar novos investi
mentos.

Contamos com o apoio dos nobres pares, no Con
gresso Nacional, para aprovação do presente projeto de
lei, o qual entendemos e defendemos como causa justa
e meritória, pelas razões apresentadas. - Deputado
Chico Alencar.

PROJETO DE LEI N° 865, DE 2003
(Do Sr. André Luiz)

Acrescenta parágrafos no art. 280
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "institui o Código de Trânsito
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Brasileiro", dispondo sobre o auto de in
fração por meio eletrônico.

Despacho: Apense-se ao PL n°
3.140/2000.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
O art. 280 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de

1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro",
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2° e 3°, re
numerando-se os demais parágrafos subseqüentes:

"Art. 280 ..

§ 2° Para comprovar a infração, todos
os equipamentos eletrônicos deverão apre
sentar fotografia panorâmica, capaz de pos
sibilitar a identificação nítida do veículo e do
local da ocorrência (AC).

§ 3° A infração não será comprovada
se, na fotografia apresentada pelo equipa
mento eletrônico, constar mais de um veícu
lo (AC).

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

Justificação

As medidas propostas neste projeto de lei visam
a não permitir que haja dúvidas quanto à autuação,
por infração de trânsito, quando o registro do delito
houver sido feito por equipamento eletrônico.

Justificam-se, tais medidas, pelo fato de que
grande parte das autuações de trânsito, atualmente,
são registradas por equipamentos eletrônicos, fixos
ou móveis, cujo uso foi amplamente disseminado no
País, pela fiscalização de trânsito. Essas autuações
têm, infelizmente, gerado muitas dúvidas, em razão
da falta de precisão fotográfica apresentada por es
ses aparelhos, o que leva até os próprios funcionários
dos Detrans a cometerem enganos quanto ao veículo
infrator e, conseqüentemente, quanto à destinação
do auto de infração.

Os transtornos causados por essas falhas,
quando detectadas pelos destinatários da multa, são
altamente desgastantes, pois o interessado precisa
rá, para mostrar que não é culpado, seguir com todos

os procedimentos do recurso contra uma infração a
ele atribuída, por equívoco. Muitas vezes, também,
sem haver notado o engano, o condutor paga a multa,
o que consolida a injustiça.

Para evitar que esses fatos continuem a ocorrer,
será importante o acréscimo dos dois dispositivos
que propomos ao art. 280, que trata da autuação, no
Código de Trânsito Brasileiro.

Pela importância desta proposição esperamos
que seja aprovada pelos ilustres Deputados.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2003. - Depu
tado André Luiz.

PROJETO DE LEI N° 867, DE 2003
(Do Sr. André Luiz)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
utilização de medidores individuais de
consumo de produtos essenciais para a
população por parte das empresas con
cessionárias de serviços públicos e em
presas estatais, e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL n°
4.373/2001.)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24,11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas concessionárias ou estatais

fornecedora de produtos essenciais à população, tais
como água, gás canalizado, luz e força, ficam obriga
das a manter medidores individuais instalados na pró
pria unidade consumidora, independentemente da
concordância do consumidor.

Art. 2° Os medidores do consumo de água e gás
canalizado serão posicionados ao nível do solo, a no
máximo cinqüenta centímetros de altura, e os medi
dores de luz e força a um metro e cinqüenta centíme
tros de altura a partir do nível do solo, permitindo a
sua fácil visualização pelo consumidor.

§ 1° Nas unidades residenciais unifamiliares,
os medidores de água e gás serão instalados interi
ormente próximo ao portão de entrada social ou de
veículos.

§ 2° Os medidores de luz e força serão instala
dos na parede lateral da edificação unifamiliar mais
próxima do poste de sustentação interna da fiação ou
da barra de recepção de fios e cabos.

§ 3° As unidades multifamiliares ou comerciais
disporão de medidores na forma convencional já vi-
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gente para os projetos desta natureza, instalados no
interior da edificação.

Art. 3° É vedada a instalação de medidores de
água, gás canalizado, luz e força exteriorizados, as
sim considerada a instalação de medidores além da
testada do terreno onde se situa a unidade consumi
dora ou na via pública.

Art. 4° Os medidores do consumo de água, gás
canalizado, luz e força, já instalados de forma exterio
rizada, na via pública, serão retirados e substituídos
por medidores individuais, na forma do disposto no
art. 2° e seus parágrafos, no prazo máximo de ses
senta dias da entrada em vigor desta Lei.

Art. 5° O poder Executivo regulamentará as dis
posições desta Lei, dispondo, inclusive, sobre a cria
ção de um serviço telefônico gratuito para que a popu
lação denuncie as violações ao disposto nesta Lei.

Art. 6° A violação ao disposto nesta Lei acarreta
rá ao infrator a aplicação de multa diária no valor de
R$50.000,00 ( cinqüenta mil reais), por unidade con
sumidora onde ocorrer a infração.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os medidores de produtos essenciais à popula
ção precisam ser mantidos sob permanente controle
do consumidor, visando obter uma cobrança tarifária
dentro de seu orçamento mensal.

A empresa concessionária que fornece luz e for
ça no rio de janeiro, por exemplo, está retirando os me
didores do interior das unidades consumidoras e fixan
do-os em postes na via pública , junto com vários ou
tros' a uma altura que varia de três a cinco metros, difi
cultando consideravelmente e, até, impossibilitando o
acompanhamento regular do consumo de energia pelo
consumidor. Os medidores assim instalados vêm gra
vando com aumentos abusivos as constas mensais da
população de forma cínica e irresponsável.

Esses abusos precisam ser contidos e a conces
sionária enquadrada na Lei e punida. Além disso, é
oportuno assinalar que o medidor colocado em via pu
blica leva à possibilidade de interrupção intempestiva
de fornecimento por ação criminosa, pondo em risco a
vida e o patrimônio do cidadão e de sua família.

Por essas razões, trago à consideração de
meus pares a presente proposição, pedindo o seu
apoio para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 30 abril de 2003. - Deputado
André Luiz.

PROJETO DE LEI ~ 868, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Autoriza o Poder Executivo a cons
truir presídio federal de segurança máxi
ma na Ilha da Trindade.

Despacho: Apense-se ao PL n°
851/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

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

construir presídio de segurança máxima na Ilha da
Trindade.

Parágrafo único. A construção a que se refere
este artigo deve ser precedida de implementação de
programa de valorização da ilha, com o objetivo de vi
vificar a área e, principalmente, atribuir-lhe o caráter
de interesse para a segurança nacional.

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

Justificação

Em face do agravamento das ações terroristas
promovidas pelo crime organizado, no sentido de inti
midar o Estado e a sociedade, o Poder Executivo fe
deral se debate em meio a um impasse: precisa cons
truir presídios considerados como de segurança má
xima, com o objetivo de prender e isolar os chefes das
organizações criminosas, no entanto, tropeça na re
sistência oferecida por governos estaduais e prefeitu
ras municipais quanto ao uso de seus territórios para
sediar os empreendimentos.

Com nossa iniciativa, pretendemos solucionar o
impasse criado, autorizado o Executivo federal a
construir o presídio na Ilha da Trindade.

Entendemos que esta proposição é capaz de
satisfazer a todos. A Administração Pública poderá,
afinal, atender aos reclamos da sociedade quanto a
pôr um cobro aos desmandos do crime organizado.
Os governos estaduais e as prefeituras poderão sos
segar os cidadãos residentes a respeito dos riscos da
vizinhança de bandidos poderosos e impiedosos. A
comunidade residente na Ilha receberá a contra parti
da do Estado na forma de programa de valorização
das condições sociais e econômicas locais.

Na certeza de nossa proposição se constitui em
contribuição oportuna e conveniente para o ordena
mento jurídico federal, esperamos poder contar com o
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valioso apoio dos nobres Pares em favor de sua apro
vação nesta Casa.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Feu Rosa.

PROJETO DE LEI N° 869, DE 2003
(Do Sr. Ivan Ranzolin)

"Altera os arts. 227 e 234 da Lei nO
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre Código Brasileiro de Aero
náutica."

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 227 e 234 da Lei nO 7.565, de 19

de dezembro de 1986, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 227. No transporte de pessoas, o
transportador é obrigado a entregar o res
pectivo bilhete individual ou coletivo de
passagem, que deverá indicar o lugar e a
data de emissão, os pontos de partida e
destino, nome dos transportadores e o va
lor unitário cobrado por quilo excedente de
bagagem. (NR)

Art. 234. No contrato de transporte de
bagagem, o transportador é obrigado a en
tregar ao passageiro a nota individual ou co
letiva correspondente, em 2 (duas) vias,
com a indicação do lugar e data de emis
são, pontos de partida e destino, número do
bilhete de passagem, quantidade, peso, va
lor declarado dos volumes e, havendo ex
cesso de bagagem, o valor unitário e o total
do excesso de peso." (NR)

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

Justificação
Apesar dos avanços alcançados na relação co

merciai em favor dos consumidores, ainda é comum
encontrarmos situações em que os consumidores
são submetidos a constrangimento e exploração,
principalmente, por prestadores de serviços.

São muitas as relações neste segmento comer
ciai onde o beneficiário final do serviço não recebe in
formação completa de seus direitos e deveres. Refi
ro-me aos serviços prestados pela companhias áre
as, no translado da bagagem em vôos domésticos,
dentro do território nacional.

As pessoas que viajam seguidamente de avião,
adquirem com o decorrer do tempo, o conhecimento
pleno dos direitos e deveres dos usuários do serviço,
principalmente com relação à quantidade da baga
gem que devem transportar, sem ônus, dentro das
normas internacionais de transporte aéreo.

Na época das férias - em julho e dezembro - é
comum vermos aos terminais aeroportuários lotados
com pessoas se deslocado para suas merecidas féri
as. Junto com eles, encontramos uma infinita quantida
de de bagagem que, na maioria dos casos, unrapassa
o limite de quilos estabelecido na Norma do Contrato
de Transporte, que está transcrito no bilhete aéreo.

O consumidor menos esclarecido leva sua ba
gagem e, na hora do "check-in" é surpreendido com o
excesso e deve pagar à vista o valor estabelecido
pelo prestador do serviço para embarcar o excesso.

Entendemos que o consumidor deve ser informa
do, no ato da aquisição do Bilhete de Passagem, a quan
tidade de quilogramas que tem de franquia mínima e o
valor que pagará, por quilo, que exceder aquele limite.

O projeto em questão pretende alterar os arti
gos 224 227 do Código Brasileiro de Aeronáutica,
para exigir que, o bilhete individual de passagem, faça
referência ao valor que será cobrado por quilo exce
dente à franquia que o usuário teria de direito.

Por se tratar de projeto de alto alcance social e
que não impõe às companhias prestadoras do servi
ço aéreo dificuldades em sua implantação, uma vez
que alteração seus programas de computador para
inserir a exigência, é que contamos com o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.

Plenário Ulysses Guimarães, 30 de Abril de
2003. - Deputado Ivan Ranzolin.

PROJETO DE LEI N° 871, DE 2003
(Do Sr. Julio Lopes)

Altera dispositivos da Lei nO 9.294,
de 15 de julho de 1996, estabelecendo
restrições para a venda de bebidas al
coólicas e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao Projeto de
Lei nO 4.846, de 1994.)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação no Plenário.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica revogado o parágrafo único do art. 1°

da Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996.
Art. 2° Acrescente-se o art. 1°-A à Lei n° 9.294,

de 15 de julho de 1996, que passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 1°A. Para efeito desta Lei a gradu
ação alcoólica de uma bebida será expressa
em porcentagem de volume de álcool etílico,
à temperatura de vinte graus Celsius.

Parágrafo único. Bebida alcoólica é a
bebida com graduação alcoólica acima de
meio e até cinqüenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius.

Art. 3° Acrescente-se o seguinte § 3° ao art. 4°
da Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996.

"Art 4° Somente será permitida a pro
paganda comercial de bebidas alcoólicas
nas emissoras de rádio e televisão entre as
vinte e uma e a seis horas.

§ 1° .

§2° ..
§ 3° Os rótulos e embalagens de bebi

das alcoólicas conterão advertência em, le
tras grandes e destacadas, com os seguin
tes termos : " É proibida a venda e o consu
mo de bebida alcoólica a menores de 18
anos" e " a bebida alcoólica causa depen
dência química".

Art. 4° Fica proibida a venda de bebidas alcoó
licas para menores de dezoito anos, por quaisquer
estabelecimentos, inclusive supermercados, lojas de
conveniências, restaurantes, bares, boates, lancho
netes ou similares.

Art. 5° Aplicam-se aos infratores desta lei, além
das outras penalidades previstas na legislação em vi
gor, as seguintes sanções:

I - Multa de R$500, 00 a R$1.500,00
11- em caso de reincidência, além da multa esti

pulada, detenção de 1 a 3 anos.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua pu

blicação.

Justificação

O projeto ora apresentado visa a inibir o crescente
consumo de bebidas alcoólicas pelos mais jovens das
chamadas bebidas 'ice' em geral- entre os produtos al
cançados pela Lei n° 9.924, de 15 de julho de 1996.

Maio de 2003

Atualmente são toleradas as bebidas com teor
alcoólico acima de meio por cento em volume, a vinte
graus Celsius, que são consideradas drogas.

Estudos do Ministério da Saúde, elaborados
pelo Serviço de Atenção ao Alcoolismo e à Drogadi
ção da Coordenação da Saúde Mental, definiram
como bebida alcoólica toda e qualquer bebida que em
sua formulação contenha álcool etílico, independen
temente do seu grau de concentração, o que sepulta
em definitivo o exposto do parágrafo único do art. 1°
da Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, que considera
alcoólicas somente as bebidas potáveis com teor al
coólico superior a treze graus Gay Lussac. Neste as
pecto é a nossa proposta para que se revogue esse
dispositivo, dando-se novo conceito à bebida alcoóli
ca, seguindo a forma semelhante à formulação inser
ta no Decreto n° 3.510, de 16 de junho de 2000, defi
nição essa proveniente de um regulamento do Minis
tério da agricultura, não guardando, portanto, relação
com a preservação da saúde coletiva. Porém, ao nos
so ver, ao inserir esse dispositivo na presente propo
sição, estaremos alcançando o propósito da preser
vação da saúde, por meio de um instrumento cogente
de maior hierarquia no ordenamento jurídico.

Dados confirmados pelo IV Levantamento sobre
o Uso de Drogas entre Estudantes de 1° e 2° graus,
em 10 capitais brasileiras - realizado pelo Centro Bra
sileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
CEBRID, da Escola Paulista de Medicina relatam: " a
cerveja é a bebida usada com mais freqüência pelos
estudantes (36%), seguidas pelos vinhos (15,3%) da
preferência.

O Espanto maior advém do fato que esses estu
dos não levaram em conta a maior das novidades do
mercado, até porque ela chegou após a sua conclu
são: o consumo cada vez maior das bebidas denomi
nadas "ice". Hoje, encontramos no mercado, à mão da
parcela mais jovem da sociedade, incluindo- se ado
lescentes e até pré-adolescentes, esse terrível produ
to. São "ice vodca", "ice cachaça" e etc, que disfarça
dos, até com o gosto suave de sucos de frutas, levam
esses jovens ao consumo desmesurado e ao vício
com a idade cada vez mais precoce.

A proibição da venda dessas bebidas a meno
res de dezoito anos e a obrigação da advertência
nas embalagens dessas bebidas, principalmente
nas denominadas "ice", justifica-se pois hoje, embo
ra haja a proibição legal da venda desses produtos
em estabelecimentos como bares e restaurantes,
nada se faz a respeito da proibição da venda desses
produtos para adolescentes e até crianças, em su
permercados em geral e similares. Esses estabeleci-
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mentos vende, sem pudores, essas bebidas a meno
res , sempre alegando que a proibição está do "ser
vir" o produto e não no "vender" o produto. Portanto é
necessário que a legislação deixe bem clara e explí
cita a proibição generalizada da venda de bebidas
alcoólicas para os que especifica, bem como deixe
claro também o danoso efeito que o seu uso traz à
saúde, fazendo a advertência na forma proposta 
por meio de avisos de advertência em letras ressal
tadas, nos rótulos dos produtos.

É intenção deste Parlamentar regulamentar a
venda e o consumo de bebidas alcoólicas, se não
para dirimir de vez o grave problema social e familiar
que drogas desse tipo trazem, pelo menos para que
com essa medida a incidência de consumo de bebi
das alcoólicas caia significativamente entre os jovens.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Julio Lopes, PP / RJ.

LEGISLAçAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS - CEDI

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, be
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4° do art. 220 da Constituição Federal.

Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumí
geros, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoó
licas, de medicamentos e terapias e de defensivos
agrícolas estão sujeitos às restrições e condições es
tabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoó
licas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com
teor alcóolico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado ou público, salvo em área destinada exclu
sivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de traba
lho coletivo e as salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso dos produtos mencionados
no caput nas aeronaves e veículos de transporte cole
tivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e
houver nos referidos meios de transporte parte espe
cialmente reservada aos fumantes.

Art. 4° Somente será permitida a propaganda
comercial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rá
dio e televisão entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 1° A propaganda de que trata este artigo não
poderá associar o produto ao esporte olímpico ou de
competição, ao desempenho saudável de qualquer
atividade, à condução de veículos e a imagens ou
idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.

§ 2° Os rótulos das embalagens de bebidas al
coólicas conterão advertência nos seguintes termos:
"Evite o Consumo Excessivo de Álcool".

Art. 5° As chamadas e caracterizações de patro
cínio dos produtos indicados nos artigos 2° e 4°, para
eventos alheios à programação normal ou rotineira
das emissoras de rádio e televisão, poderão ser feitas
em qualquer horário, desde que identificadas apenas
com a marca ou "slogan" do produto, sem recomen
dação do seu consumo.

§ 1° As restrições deste artigo aplicam-se à pro
paganda estática existente em estádios, veículos de
competição e locais similares.

§ 2° Nas condições do caput, as chamadas e ca
racterizações de patrocínio dos produtos estarão libe
rados da exigência do § 2° do art. 3° desta Lei.

DECRETO N° 3.510, DE 16 DE JUNHO DE 2000

Altera dispositivos do Regulamento
aprovado pelo Decreto n° 2.314(1), de 4
de setembro de 1997, que dispõe sobre a
padronização, a classificação, o registro,
a inspeção, a produção e a fiscalização
de bebidas.

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitui
ção, e tendo em vista o disposto na Lei nO 8.918(2), de
14 de julho de 1994, decreta:

Art. 1° O Regulamento aprovado pelo Decreto
n° 2.314, de 4 de setembro de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 8° .

§ 2° O xarope e o preparado sólido para refres
co, que não atender ao caput deste artigo, será deno
minado "artificial".

§ 3° A bebida a que se refere o parágrafo ante
rior terá sua denominação seguida da palavra "artifi-
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cial" e da expressão "sabor de .. ~', acrescida do nome
da matéria-prima substituída, declarada de forma le
gível e visível e em dimensões gráficas mínimas cor
respondendo à metade da maior letra do maior termo
gráfico usado para os demais dizeres, excetuando-se
a marca.

..............................................................." (NR)*
"Art. 10. As bebidas serão classificadas em be

bida não alcoólica e bebida alcoólica.
§ 1°Bebida não alcoólica é a bebida com gradu

ação alcoólica até meio por cento em volume, a vinte
graus Celsius.

§ 2° Bebida alcoólica é a bebida com graduação
alcoólica acima de meio e até cinqüenta e quatro por
cento em volume, a vinte graus Celsius.

§ 3° Para efeito deste Regulamento a gradua
ção alcoólica de uma bebida será expressa em por
centagem de volume de álcool etílico, à temperatura
de vinte graus Celsius." (NR)*

"Art. 19 .

§ 7° O lote ou partida e o prazo de validade po
derão ser informados, de forma legível e visível, em
qualquer parte externa do recipiente da bebida, inclu
sive na parte plana da cápsula ou outro material em
pregado na vedação do recipiente, exceto na parte ru
gosa da cápsula de vedação.

..............................................................." (NR)*
"Art. 21. Na rotulagem de bebida dietética, deve

rá constar a expressão "Bebida Dietética" e na rotula
gem de bebida de baixa caloria, a expressão "Bebida
de Baixa Caloria", em tipos não inferiores a um quinto
do tipo de letra de maior tamanho e da mesma cor da
marca, além dos dizeres obrigatórios estabelecidos
neste Regulamento.

§ 2° Quando houver adição de aspartame, deve
rá constar na rotulagem a expressão "contém fenilala
nina".

..............................................................." (NR)*

"Art. 27 .
Parágrafo único. Quando houver adição de as

partame, deverá constar na rotulagem a expressão
"contém fenilalanina"." (NR)*

"Art. 28 ..

§ 8° O veículo e o recipiente a serem usados no
transporte de matéria-prima a granel deverão atender
aos requisitos técnicos destinados a impedir a altera
ção e a contaminação do produto." (NR)*

"Art. 30 ..
Parágrafo único. O veículo e o recipiente a serem

usados no transporte debebida a graneldeverão atender
aos requisitos técnioos destinados a impedir a akeração
e a contaminação do produto." (NR)*

"Art. 33 ..
§ 1° Para os efeitos deste artigo, será obrigatória

a apresentação dos Certificados de Origem e de Aná
lise, expedidos por organismo oficial ou credenciado
por órgão governamental do país de origem da bebi
da estrangeira, além da análise de controle, por
amostragem, pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

§ 2° A análise de controle referida no parágrafo
anterior não se aplica às bebidas oriundas de países
nos quais o Brasil mantém reconhecimento de equiva
lência dos serviços de inspeção, ressalvados os casos
que possam comprometer a integridade e a qualidade
do produto e a saúde do consumidor." (NR)*

"Art. 40 ..

111 - ao suco poderá ser adicionado açúcar na
quantidade máxima fixada para cada tipo de suco,
através de ato administrativo, observado o percentual
máximo de dez por cento, calculado em gramas de
açúcar por cem gramas de suco.

§ 6° Suco tropical é o produto obtido pela disso
lução, em água potável, da polpa de fruta polposa de
origem tropical, não fermentado, de cor, aroma e sa
bor característicos da fruta, através de processo tec
nológico adequado, submetido a tratamento que as
segure a sua apresentação e conservação até o mo
mento de consumo.

§ 7° Os teores de polpa e as frutas utilizadas na
elaboração do suco tropical serão fixados em ato ad
ministrativo do Ministério da Agricultura e do Abaste
cimento, devendo ser superiores aos estabelecidos
para o néctar da respectiva fruta.

§ 8° Poderá ser declarado no rótulo a expressão
"suco pronto para beber", ou expressões semelhan
tes, quando ao suco tropical for adicionado açúcar."
(NR)*

"Art. 44. Refresco ou bebida de fruta ou de vege
tal é a bebida não gaseificada, não fermentada, obti
da pela diluição, em água potável, do suco de fruta,
polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem
açúcar.

§ 8° O refresco ou a bebida de fruta que não
contiver açúcar deverá mencionar no rótulo, em ca-
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racteres visíveis e legíveis, a expressão "sem açú
car'." (NR)*

"Art. 46 .
Parágrafo único. Soda aromatizada é a água po_

tável gaseificada com dióxido de carbono, com pres
são superior a duas atmosferas, a vinte graus Celsius,
devendo ser adicionada de aromatizantes naturais e
podendo ser adicionada de sais." (NR)*

"Art. 49. Preparado líquido ou concentrado líqui
do para refresco é o produto que contiver suco, polpa
ou extrato vegetal de sua origem. com ou sem açúcar,
adicionado de água potável para o seu consumo.

§ 4° O preparado líquido ou concentrado líquido
para refresco que não contiver açúcar deverá mencio
nar no rótulo. em caracteres visíveis e legíveis, a ex
pressão "sem açúcar'." (NR)*

"Art. 50. O preparado líquido ou concentrado lí
quido para refrigerante é o produto que contiver suco
ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem açúcar,
adicionado de água potável gaseificada para o seu
consumo.

§ 3° O preparado líquido ou concentrado líquido
para refrigerante que não contiver açúcar deverá
mencionar no rótulo. em caracteres visíveis e legíveis.
a expressão "sem açúcar'." (NR)*

"Art. 51. Preparado líquido para mistura em be
bidas é o produto à base de sucos. extratos vegetais
ou aromas. isolados ou em conjunto, e água potável,
podendo ser adicionado de açúcares e aditivos pre
vistos em atos administrativos." (NR)*

"Art. 52. Preparado sólido para mistura em bebi
das é o produto à base de sucos. extratos vegetais ou
aromas, isolados ou em conjunto, podendo ser adicio
nado de açúcares e aditivos previstos em atos admi
nistrativos:' (NR)*

"Art. 62. Para fins deste Regulamento, entende-se
como bebida dietética e bebida de baixa caloria a bebi
da não alcoólica e hipocalórica, devendo ter o conteúdo
de açúcares, adicionado normalmente na bebida con
vencionai, inteiramente substituído por edulcorante hi
pocalórico ou não calórico, naturais ou artificiais." (NR)*

Parágrafo único. Os padrões de identidade e qua
lidade para as bebidas dietéticas e para as bebidas de
baixa caloria serão fixados pelo Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento, em consonância com as normas
de competência do Ministério da Saúde." (NR)*

"Art. 73 .
§ 1° A sidra poderá ser gaseificada, sendo proi

bida a denominação sidra-champanha ou expressão
semelhante.

§ 2° A sidra poderá ser desalcoolizada através
de processo tecnológico fisico adequado." (NR)*

"Art. 81. Bebida alcoólica mista ou coquetel
("cocktail") é a bebida com graduação alcoólica de
meio a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vin
te graus Celsius. obtida pela mistura de uma ou mais
bebidas alcoólicas, ou álcool etílico potável de origem
agrícola, ou destilados alcoólicos simples com outras
bebidas não alcoólicas, ou sucos de frutas, ou frutas
maceradas, ou xarope de frutas, ou outras substânci
as de origem vegetal ou animal, ou de ambas. permiti
das em ato administrativo próprio." (NR)*

§ 5° Preparado líquido alcoólico para mistura em
bebidas é o produto obtido de sucos, extratos vegeta
is ou aromas, isolados ou em conjuntos, e água potá
vel. podendo ser adicionado de açúcares e aditivos
previstos em atos administrativos." (NR)*

"Art. 102 .

§ 10 ..

b) "London dry gin". quando "gin" destilado seco.

................................................................" (NR)*
"Art. 112. A inspeção e a fiscalização serão

exercidas por Fiscal de Defesa Agropecuária, creden
ciado pelo órgão central da atividade do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento:

I - nos estabelecimentos de produção, importa
ção, exportação, preparação. manipulação. beneficia
mento, acondicionamento. depósito, distribuição de
bebidas, comércio, cooperativas. atacadistas, bem
como portos. aeroportos e postos de fronteiras;

.............................................................'. (NR)*
"Art. 119. Para efeito de desembaraço aduanei

ro de bebida estrangeira. proceder-se-á à análise de
controle no produto por amostragem. adotando-se,
em caso de descumprimento das normas nacionais.
os procedimentos de que trata o art. 117 deste Regu
lamento." (NR)*

"Art. 120 ..
§ 10 A perícia de contraprova deverá ser requeri

da ao órgão fiscalizador no prazo máximo de vinte
dias, contados da data do recebimento do resultado
da análise condenatória.

§ 5° A perícia de contraprova não excederá o
prazo de trinta dias, contados da data do recebimento
do requerimento pelo órgão competente, salvo quan
do condições técnicas supervenientes exigirem a sua
prorrogação." (NR)*
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"Art. 129 .

XI - deixar de cumprir o disposto nos §§ 2° e 4°
do art. 28 deste Regulamento;

..............................................................." (NR)*
"Art. 151. Juntada a defesa ou o termo de revelia

ao processo, o Chefe do Serviço de Inspeção Vegetal
ou do Serviço de Inspeção Vegetal ou Animal, da Uni
dade da Federação de jurisdição da ocorrência da in
fração, terá o prazo máximo de trinta dias para ins
truí-lo com relatório e proceder ao julgamento." (NR)*

"Art. 155 .

§ 2° A decisão de Segunda Instância será profe
rida dentro de trinta dias, contados do recebimento do
recurso pela autoridade julgadora, sob pena de res
ponsabilidade." (NR)*

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

Art. 3° Revoga-se o art. 76 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n° 2.314, de 4 de setembro de
1997. - Marco Antonio de Oliveira Maciel; Marcus
Vinicius Pratini de Moraes.

PROJETO DE LEI N° 872, DE 2003
(Da Sra. Zelinda Novaes)

Proíbe a veiculação de publicidade
que utilize imagens relativas ao cometi
mento de infrações de trânsito.

Despacho: Às Comissões Deviação e
Transportes; Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput
RICD.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É proibida a veiculação de publicidade es

crita, impressa ou transmitida por rádio, televisão ou
qualquer outro meio de divulgação, que utilize imagens
relativas ao cometimento de infrações de trânsito.

Art. 2° A desobediência ao disposto nesta Lei
sujeitará o infrator a pena de multa de cinco a dez mil
reais.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

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

Justificação

No ano de 2002, o Ministério da Saúde imple
mentou o Plano Nacional para Redução da Mortabili
dade por Acidentes de Trânsito a fim de reduzir mor
tes, internações e seqüelas decorrentes de acidentes
de trânsito. O objetivo era implementar ações educati
vas para diminuir o volume de acidentes de trânsito
até o final daquele ano. Foram destinados mais de 10
milhões de reais, provenientes do seguro obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automoto
res de Via Terrestre (DPVAT), assegurado pelo artigo
78, do Código Brasileiro de Trânsito, que prevê a apli
cação de parte da arrecadação do seguro em campa
nhas educativas.

Até o ano de 2002, o Ministério da Saúde desti
nava, anualmente, cerca de 105 milhões de reais para
a assistência médica às vítimas de acidentes de trân
sito, aproximadamente 30% do previsto para interna
ções no SUS por causas externas, porém mais gra
ves do que os gastos por internações são as mortes
provocadas por esses desastres.

Sabemos que no Brasil, os acidentes de trânsito
são os maiores responsáveis por internações, es
pecialmente no Sistema Único de Saúde (SUS), à
frente dos homicídios, suicídios, afogamentos e ou
tras violências, apesar de campanhas e planos de ini
ciativa dos Ministérios dos Transportes, da Saúde e
da Justiça além de campanhas educativas sob a res
ponsabilidade dos governos estaduais e municipais.

Dados do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran) apontaram no ano de 2001, mais de 20.000
mortos e quase 375 mil feridos, mesmo assim, acredi
ta-se que estes números estejam abaixo do real por
deficiência na coleta sobre as origens dos traumas.

Apesar de estar em vigor desde janeiro de 1998,
o Código de Trânsito Brasileiro é um instrumento que
vez por outra tem seus dispositivos desrespeitados
ou não aplicados, seja por falta de regulamentação
seja por falta de vontade política, privilegiando a im
punidade que não somente está presente nos gran
des crimes repercutidos pela mídia como nos peque
nos, esses que muitas vezes cooperam para o surgi
mento daqueles.

Dados, campanhas educativas de mortes que
chocam o país, como a produzida por acidente recen
temente ocorrido na capital federal causado por um
jovem conduzindo um veículo em alta velocidade vi!i
mando fatalmente um pai de família que condUZia
seus filhos, poderiam surtir um maior efeito se tam
bém atuássemos em outras causas.
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Vez por outra, assistimos imagens publicitárias
em que anônimos e artistas de televisão e cinema,
ídolos da juventude, dirigem veículos em alta veloci
dade chegando até mesmo a cometer infrações de
trânsito.

Sobre o assunto, a psicanalista Maria Rita Kehl,
em artigo publicado pela revista Época, de 31 de
março de 2003, afirma: "Alguns anúncios de automó
vel dirigidos a adolescentes não 'vendem' as vanta
gens legais de andar de automóvel. Vendem a veloci
dade acima dos limites, a farra da galera e o prazer...
de deixar os outros para trás".

Não desconhecemos as atividades do Conselho
de Autoregulamentação Publicitária - CONAR -, mas
imagens publicitárias como as citadas, constituem-se
num permanente estímulo no subconsciente, sob a
forma de sucesso e poder, ao cometimento de infra
ções de trânsito, numa espécie de contramão a tudo
quanto se tem gasto e feito em prol da redução dos ín
dices de acidentes.

Por isso, visamos com essa proposição, lastra
da no inciso XXIX do artigo 22 da nossa Carta Magna,
estabelecendo mais um mecanismo que contribua
para um recrudescimento maior das estatísticas so
bre acidentes com veículos no nosso país, retirando
das nossas mentes imagens que possam estimular a
imperícia, a imprudência e a negligência no trânsito.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2003. - Depu
tada Zelinda Novaes.

PROJETO DE LEI N° 874, DE 2003
(Do Sr. Gilmar Machado)

Torna obrigatório o exame do fundo
de olho de recém-nascidos.

Despacho: Às Comissões de Segurida
de Social e Família e Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24, 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

o Congresso Nacional, por seus representan
tes eleitos pelo povo, aprova a seguinte Lei:

Art. 1° É obrigatório o exame do fundo de olho
de recém-nascido, em todo o território nacional, para
diagnóstico do retinoblastoma e outras doenças.

Art. 2° O exame será realizado pelo médico no
berçário, devendo o diagnóstico ser informado aos
pais da criança.

Art. 3° Diagnosticada a existência de alguma
doença, o médico deve encaminhar a criança ao Sis
tema Municipal de Saúde.

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

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

Justificação

A Associação para Crianças e Adolescentes
com Tumor Cerebral - TUCCA, está desenvolvendo
uma campanha para chamar a atenção sobre o "bri
lho branco" no olho, que pode ser sinal de retinoblas
toma, um agressivo e raro câncer ocular infantil.

O exame serve para detectar o câncer e outros
problemas oculares. Se toda criança fizesse o exame
de fundo de olho, no berçário, o prognóstico da doen
ça seria bem melhor e o tratamento mais eficiente, fa
vorecendo as crianças e suas famílias.

Se o diagnóstico da doença é realizado mais cedo,
preserva-se o olho. Sem o diagnóstico, o retinoblatoma
evolui, enseja em perda do olho e vira tumor cerebral.

Através deste exame, bastante simples, o pedi
atra avalia o estado do olho, encaminhando os casos
detectados aos serviços de saúde, para acompanha
mento e tratamento.

O exame de fundo do olho pode detectar, tam
bém, a catarata congênita, o glaucoma congênito, in
fecção do olho, alterações de retina, etc.

Assim, conto com o voto dos nobres pares,
para aprovação deste Projeto de Lei, a fim de que o
exame de fundo de olho dos recém-nascido tor
ne-se obrigatório, para diagnóstico e tratamento
do retinoblastoma e outras doenças, além de pre
venção do tumor cerebral.

Brasília-DF, 30 de abril de 2003. - Gilmar Ma
chado, Deputado Federal - PT/MG.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 106, DE 2003

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

MSC N° 61/1997

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Emissoras Reunidas
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:

I
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Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 13 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Emissoras
Reunidas Uda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Alegrete, Esta
do do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

MENSAGEM N° 61, DE 1997

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 13 de janeiro de 1997, que renova a
concessão da Emissoras Reunidas Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Alegrete, Estado do Rio Gran
de do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato que renova a concessão outorgada à Emissoras
Reunidas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Emissoras Reunidas Ltda., executante de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun-

tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Fe
deral, e atende às formalidades legais, motivos pelos
quais somos pela homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2003. - Depu
tado Paulo Marinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Emissoras Reunidas
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.

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

de 13 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Emissoras
Reunidas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Alegrete, Esta
do do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 3 de abril de 2003. - Depu
tado Paulo Marinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Marinho à Mensagem nO
61/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Viei
ra Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wander
vai, Carlos Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduar
do Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gusta
vo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, José Car-



11 - Voto do Relator

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Tríclio Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

I - Relatório

De confonnídade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Const~uição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Trídio Radiodi
fusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

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

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

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

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Fe
deral, e atende às formalidades legais, motivos pelos
quais somos pela homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2003. - Depu
tado Nárcio Rodrigues, Relator.

MENSAGEM N° 249, DE 1997

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Trídio Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Caxias do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 18 de fevereiro de 1997, que renova a
concessão da Trídio Radiodifusão lida.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 107, DE 2003

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

MSC N° 249/1997
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los Araújo, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghi- COMISSÃO DE CIt:NCIA E TECNOLOGIA,
ni, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma- COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Murilo Zauith,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Marinho, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Valde
nor Guedes, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Affon
so Camargo, Carlos Abicalil, Costa Ferreira, João
Campos, Josué Bengtson, Neucimar Fraga, Rubinel
li, Salvador Zimbaldi, Wladimir Costa e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 18 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Tri
dio Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Caxi
as do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.
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em onda média, na cidade de Caxias do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

de 18 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Trí
dio Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ca
xias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 10 de abril de 2003. - Depu
tado Nárcio Rodrigues, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Narcio Rodrigues à Mensagem
n° 249/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Viei
ra, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval,
Carlos Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fru
et, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João
Batista, João Mendes de Jesus, José Carlos Araújo,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Murilo Zauith, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Raimundo Santos, Ri
cardo Barros, Ricardo Izar, Valdenor Guedes, Van
derlei Assis, Walter Pinheiro, Affonso Camargo, Car
los Abicalil, Costa Ferreira, João Campos, Josué
Bengtson, Neucimar Fraga, Rubinelli, Salvador Zim
baldi, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 108, DE 2003

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

MSC N° 1.199/1997

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Clube de Pouso Alegre
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.

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

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

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

de 10 de outubro de 1997, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio
Clube de Pouso Alegre Ltda.para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Pouso de Alegre, Estado de Minas de Gerais.

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

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

MENSAGEM N° 1.199, DE 1997

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 10 de outubro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Clube de Pouso Ale
gre Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Pouso de Alegre, Esta
do de Minas de Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de
Pouso Alegre Ltda.para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

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

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

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Clube de Pouso Alegre, execu!a~te de
serviço de radiodifusão sonora em onda media, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialme~t~ ~

que se refere aos artigos 220 a 223 da ConstltUlçao
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2003. - Depu
tado João Castelo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Clube de Pouso
Alegre Ltda.para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Pouso de Alegre, Estado de Mi
nas de Gerais.

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

de 10 de outubro de 1997, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio
Clube de Pouso Alegre Uda.para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Pouso de Alegre, Estado de Minas de Gerais.

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

Sala da Comissão, 11 de abril de 2003. - Depu
tado João Castelo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado João Castelo à Mensagem n°

1.199/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Viei
ra Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel,
Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab,
Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson
Campos, João Batista, João Mendes de Jesus,
José Carlos Araújo, José Rocha, Júlio Cesar, Julio
Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos
Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior,
Murilo Zauith, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo
Marinho, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricar
do Izar, Valdenor Guedes, Vanderlei Assis, Walter
Pinheiro, Affonso Camargo, Carlos Abicalil, Costa
Ferreira, João Campos, Josué Bengtson, Neucimar
Fraga, Rubinelli, Salvador Zimbaldi, Wladimir Costa
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 109, DE 2003

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

MSC N° 1.241/1997

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Transamérica de Curiti
ba Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54, RICD).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

301, de 21 de maio de 1997, que renova, a partir de
17 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à Rá
dio Transamérica de Curitiba Uda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

MENSAGEM N° 1.241, DE 1997

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 301, de 21 de maio de 1997, que reno-
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va a permissão outorgada à Rádio Tran
samérica de Curitiba Ltda. Para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado como o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete Á apreciação do Congresso Na
cional o ato que renova a permissão outorgada á
Rádio Transamérica de Curitiba Ltda. Para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Transamérica de Curitiba Ltda., executan
te de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, encontra-se de acordo com a prática legal
e documental atinente ao processo renovatório e os
documentos juntados aos autos indicam a regularida
de na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 10 de abril de 2003. - Depu
tado Vieira Reis, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Transamérica de Curiti
ba Ltda. Para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 301, de 21 de maio de 1997, que renova, a partir
de 17 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à
Rádio Transamérica de Curitiba Ltda. Para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Curitiba, Estado do Para
ná.

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

Sala da Comissão, 10 de abril de 2003. - Depu
tado Vieira Reis, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Vieira Reis à Mensagem nO
1.241/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Viei
ra Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wander
vai, Carlos Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduar
do Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gusta
vo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, José Car
los Araújo, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghi
ni, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Murilo Zauith,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Marinho, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Valde
nor Guedes, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Affon
so Camargo, Carlos Abicalil, Costa Ferreira, João
Campos, Josué Bengtson, Neucimar Fraga, Rubinel
li, Salvador Zimbaldi, Wladimir Costa e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 110, DE 2003

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

MSC N° 1.488/1998

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Nossa Senho
ra do Rocio, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em ondas curtas, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

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

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

de 24 de novembro de 1998, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Fun
dação Nossa Senhora do Rocio, para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

MENSAGEM N° 1.488, DE 1998

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 24
de novembro de 1998, que renova a con
cessão da Fundação Nossa Senhora do
Rocio, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Nos
sa Senhora do Rocio, para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-

mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Nossa Senhora do Rocio, executante
de serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Fe
deral, e atende às formalidades legais, motivos pelos
quais somos pela homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Henrique Eduardo Alves, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Nossa Senho
ra do Rocio, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em ondas curtas, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 24 de novembro de 1998, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Fun
dação Nossa Senhora do Rocio, para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Henrique Eduardo Alves, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves à Mensa
gem n° 1.488/1998, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Si/as Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Viei
ra, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval,
Carlos Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos,
João Batista, João Mendes de Jesus, José Carlos
Araújo, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariân
gela Duarte, Mário Assad Júnior, Murilo Zauith, Nel
son Proença, Nilson Pinto, Paulo Marinho, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Valdenor Gue
des, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Affonso Camar
go, Carlos Abicalil, Costa Ferreira, João Campos, Jo
sué Bengtson, Neucimar Fraga, Rubinelli, Salvador
Zimbaldi, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 111, DE 2003

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

TVR N° 2.250/2002
MSC N° 410/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Querência FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54, RICD).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 778, de 14 de dezembro de 2001 , que renova, a
partir de 12 de fevereiro de 1998, a permissão outor
gada à Rádio Ouerência FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de São Gabriel, Estado do Rio Grande
do Sul.

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

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.250, DE 2002
(Mensagem n° 410, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
718, de 14 de dezembro de 2001, que reno
va a permissão outorgada à Rádio Querên
cia FM Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São Ga
briel, Estado do Rio Grande do Sul.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Ouerên
cia FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

o processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Ouerência FM Ltda. executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nO 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
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que se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Fe
deral, e atende às formalidades legais, motivos pelos
quais somos pela homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Querência FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

nO 778, de 14 de dezembro de 2001, que renova, a
partir de 12 de fevereiro de 1998, a permissão outor
gada à Rádio Querência FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de São Gabriel, Estado do Rio Grande
do Sul.

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

Sala da Comissão, 15 de abril de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Carlos Nader, à TVR nO
2.250/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Viei
ra Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wander
vai, Carlos Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduar
do Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gusta
vo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, José Car
los Araújo, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghi
ni, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Murilo Zauith,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Marinho, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Valde
nor Guedes, Vanderlei Assis, Wa"er Pinheiro, Affon-

so Camargo, Carlos Abicalil, Costa Ferreira, João
Campos, Josué Bengtson, Neucimar Fraga, Rubinel
li, Salvador Zimbaldi, Wladimir Costa e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 112, DE 2003

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

TVR N° 589/2000
MSC N° 1.745/2000

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Linha
res Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Unhares, Estado do Espiri
to Santo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54).

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 621, de 4 de outubro de 2000, que renova, a par
tir de 20 de junho de 1994, a permissão outorgada à
Rádio Cultura de Unhares Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Unhares, Estado do Espírito
Santo.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 589, DE 2000
(Mensagem n° 1.745, de 2000)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 621, de 4 de outubro de 2000, que re
nova, por dez anos, a partir de 20 de ju
nho de 1994, a permissão outorgada à
Rádio Cultura de Unhares Ltda. para ex
plorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Linhares,
Estado do Espirito Santo.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 113, DE 2003

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

TVR N° 792/2001
MSC N° 537/2001

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Pedro Irujo, à TVR n° 589/2000,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Viei
ra, Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Batista,
João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Ara
újo, José Carlos Martinez, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Pau
lo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Valdenor Guedes,
Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Rubinelli, Vanessa
Grazziotin e Wladimir Costa.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

1- Relatório

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, O Congresso Nacional decreta:
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

621, de 4 de outubro de 2000, que renova, a partir de
20 de junho de 1994, a permissão outorgada à Rádio
Cultura de Unhares Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Unhares, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Pedro Irujo, Relator.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
de Unhares Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura de Unhares Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Pedro Irujo, Relator.

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cultura de Unhares
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Unhares, Estado do Espírito Santo.

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Mercesana de Integração e Cultu
ra - AMIC a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária na cidade de Mercês, Estado
de Minas Gerais.

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

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 208, de 18 de abril de 2001 , que autoriza a Asso
ciação Mercesana de Integração e Cultura - AMIC a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Mercês, Estado
de Minas Gerais, retificando-se o prazo de autoriza
ção para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei
nO 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 792, DE 2001
(Mensagem n° 537, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 208, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Associação Mercesana de Integra
ção e Cultura - AMIC a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Mercês, Estado de
Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Mercesana de Integração e Cul
tura - AMIC a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.

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

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

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Mercesana de Inte
gração e Cultura - AMIC atendeu aos requisitos da le
gislação específica e recebeu autorização para exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Veri
ficada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2003. - Depu
tado Bispo Wanderval, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Bispo Wanderval, à TVR n°
792/2001 , nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Viei
ra, Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Batista,
João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araú
jo, José Carlos Martinez, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo

I
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Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Bar
ros, Ricardo Izar, Takayama, Valdenor Guedes, Van
derlei Assis, Walter Pinheiro, Rubinelli, Vanessa
Grazziotin e Wladimir Costa.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 114, DE 2003

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

TVR N° 1.444/2001
MSC N° 1.357/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Náutica FM Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Maringá,
Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54).

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 639, de 24 de outubro de 2001, que outorga per
missão à Rádio Náutica FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade Maringá, Estado do Paraná

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.444, DE 2001
(Mensagem n° 1.357, de 2001)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
639, de 24 de outubro de 2001, que outorga
permissão à Rádio Náutica FM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade Maringá, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Náutica FM Ltda para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

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

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

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Náutica FM Ltda. aten
deu aos requisitos da legislação específica e obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos es
tabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da
concorrência para exploração do serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada.

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

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Vanderlei Assis, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Náutica FM Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade Maringá,
Estado do Paraná.
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
639, de 24 de outubro de 2001, que outorga permis
são à Rádio Náutica FM Uda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade Maringá, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Vanderlei Assis, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Vanderlei Assis, à TVR n° 1.444/2001, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Viei
ra Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Ho
landa, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Car
los Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha,
Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João
Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José
Carlos Araújo, José Carlos Martinez, José Mendon
ça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghi
ni, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama,
Valdenor Guedes, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Rubinelli, Vanessa Grazziotin e Wladimir Costa.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 115, DE 2003

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

TVR N° 1.874/2002
MSC N° 268/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Ingamar Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-

nora em onda média, na cidade de Marial
va, Estado do Paraná.

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

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

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

de 1° de abril de 2002, que renova, a partir de 11 de
julho de 1996, a concessão outorgada à Rádio Inga
mar Uda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Marialva, Estado
do Paraná.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.874, DE 2002
(Mensagem n° 268, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 1° de abril de 2002, que renova a con
cessão da Rádio Ingamar Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Marialva, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

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

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta comissão, nos termos do Inciso 11, alínea h,

I



20938 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

11 - Voto do Relator

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

A análise deste processo deve basear-se no
Ato normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Veri
ficada a documentação constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este di
p�oma regulamentar.

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

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Gilmar Machado (PT/MG), Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Ingamar ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Marial
va, Estado do Paraná.

a Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 1° de abril de 2002, que renova, a partir de 11 de
julho de 1996, a concessão outorgada à Rádio Inga
mar Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Marialva,
Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Gilmar Machado (PT/MG), Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada

hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gilmar Machado, à TVR nO
1.874/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Viei
ra, Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Batista,
João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Ara
újo, José Carlos Martinez, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Pau
lo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Valdenor Guedes,
Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Gilmar Machado,
Vanessa Grazziotin e Wladimir Costa.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 116, DE 2003

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

TVR N° 2.043/2002
MSC N° 299/2002

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Artística e Cultural de Desenvolvi
mento do Setor Marista Sul a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54).

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 176, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a
Associação Artística e Cultural de Desenvolvimento
do Setor Marista Sul a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, retifi
cando-se o prazo de autorização para dez anos, ten
do em vista o disposto na Lei n° 10.597, de 11 de de
zembro de 2002.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.043, DE 2002
(Mensagem n° 299, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 176, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Artística e Cultural
de Desenvolvimento do Setor Marista Sul
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Apa
recida de Goiânia, Estado de Goiás.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Artística e Cultural de Desenvol
vimento do Setor Marista Sul a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária.

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

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

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Artística e Cultural
de Desenvolvimento do Setor Marista Sul atendeu
aos requisitos da legislação específica e recebeu au
torização para executar serviço de radiodifusão co
munitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2003. - Depu
tado João Batista, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Artística e Cultural de Desenvolvi
mento do Setor Marista Sul a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 176, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a
Associação Artística e Cultural de Desenvolvimento
do Setor Marista Sul a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, retifi
cando-se o prazo de autorização para dez anos, ten
do em vista o disposto na Lei n° 10.597, de 11 de de
zembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 15 de abril de 2003. - Depu
tado João Batista, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, em reunião ordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favo
rável do Relator, Deputado João Batista, à TVR n°
2.043/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Sitas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Viei-
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ra, Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Batista,
João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Ara
újo, José Carlos Martinez, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Pau
lo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Valdenor Guedes,
Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Rubinelli, Vanessa
Grazziotin e Wladimir Costa.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

RECURSO N° 8, DE 2003
(Do Sr. Alexandre Santos)

Recurso contra a decisão que inde
feriu o Requerimento n° 3/2003, que se
refere à criação de Comissão Parlamen
tar de Inquérito para investigar denún
cias da prática de ilícitos penais e de
atos de improbidade administrativa, co
metidos no âmbito da Secretaria Estadu
al da Fazenda do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, que implicaram corrup
ção, extorsão, lavagem de dinheiro e re
messa ilegal de divisas para o exterior.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, nos termos do
art. 95, § 8°, do Regimento Interno. Publi
que-se.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ao tempo em que desejo parabenizá-lo pela decisão
sobre o andamento das CPI nesta Casa, quero tam
bém fazer um pedido para que reveja a decisão sobre
a CPI n° 3, a respeito da evasão de divisas do Brasil,
particularmente do "propinodutd' do Rio de Janeiro.

Trata-se de um clamor da população do Rio e de
todos os 302 Deputados que assinaram esse pedido

de criação de CPI, que foi preparado, para espanto
meu, pela Assessoria desta Casa. Se, por acaso, o re
querimento foi encaminhado de forma incorreta, isso
se deu porque os assessores desta Casa, a quem so
licitei formalmente esse trabalho, o prepararam de for
ma errada.

Sr. Presidente, visto que esse caso de evasão
de divisas está estarrecendo a população do Rio de
Janeiro, e de todo o Brasil, peço a V. Exa que reveja
sua deliberação. Caso V. Exa assim não entenda, des
de já anuncio que vou recorrer à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

RECURSO N° 10, DE 2003
(Do Sr. Alexandre Santos)

Recurso contra a decisão que in
deferiu o Requerimento nO 3/2003, que
se refere à criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito para investigar de
núncias da prática de ilícitos penais e
de atos de improbidade administrativa,
cometidos no âmbito da Secretaria
Estadual da Fazenda do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, que implica
ram corrupção, extorsão, lavagem de di
nheiro e remessa ilegal de divisas para
o exterior.

Despacho: Cuida-se de razões apre
sentadas por escrito que se referem ao Re
curso n° 8, de 2003, este formulado oral
mente em Plenário. Sendo assim a numera
ção das razões como Recurso autônomo foi
indevida, razão pela qual determino que se
jam transladadas para o Recurso n° 8, de
2003, todas as peças do Recurso n° 10, de
2003, remetendo-se este ao arquivo sem
apreciação de mérito, para que a matéria
seja considerada apenas no bojo do Recur
so n° 8, de 2003. Publique-se.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

Recurso ao Plenário nos termos do art. 35, §
2° do Regimento Interno, para reforma da decisão
de indeferimento do Requerimento de CPI n°
3/2003. As razões de indeferimento foram expressas
pela Presidência nos seguintes termos: "Indefiro
pela não caracterização de fato determinado. E pela
razão de os requerentes circunscreverem o objeto
da investigação no âmbito da Secretaria da Fazenda
do Estado do Rio de Janeiro".
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RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

I - Da Caracterização do Fato Determinado
1. A Constituição Federal, em seu artigo 58, §

3°, reza que as Comissões Parlamentares de Inquéri
to serão criadas "para apuração de fato determinado
e por prazo certo".

Qual seria a melhor interpretação de fato deter
minado?

Responde a doutrina:

"Verifica-se, portanto, que o poder de
investigar está indissoluvelmente ligado ao
poder de legislar (... ) e se exerce sobre to
dos os fatos que possam ser objeto de le
gislação, deliberação, controle ou fiscaliza
ção por parte de órgãos do Legislativo" (Yo
landa Mendes. O Inquérito Parlamentar, p.
108 - Ed. Câmara dos Deputados).

"Fato determinado é todo fato ocorrido
que tenha repercussão e possa interessar à
atividade legiferante, ou tenha relação direta
com esclarecimento público" (conforme
Francisco Rodrigues Silva, "CPIS Federais,
Estaduais e Municipais - Poderes e limita
ções", ed.).

Fato determinado é, pois, o fato social que me
reça atenção do Poder Legislativo.

2. Equivocou-se, pois, o ExmOPresidente desta
Casa ao mencionar em suas razões de indeferimento
que "(...) tenho que o inquérito parlamentar na Câma
ra dos Deputados deva ter como pressuposto a efeti
va existência de fato determinado que repercuta de
algum modo em mais de um estado da Federação e
demande investigação não só por parte da polícia ju
diciária de um só Estado, como no caso".

3. O fato relevante nem sempre precisa estar
ocorrendo em diversos Estados para poder ser objeto
de CPI federal. Basta que o fato que aconteça possa,
em tese, influir em modificações legislativas futuras,
em outras palavras, basta que ocorra em um só muni
cípio até, desde que a situação possa ensejar mudan
ças nas leis nacionais. Ou, por outro lado, basta que o
caso, mesmo bem localizado em um só pedaço do
País, exija esclarecimentos públicos. Ora, como se há
sequer de imaginar que fatos que envolvem um vulto
so esquema de corrupção e remessa de divisas ao
exterior não sejam de interesse da opinião pública?

A CPI é, antes de mais nada, um instrumento de
informação do Legislativo e, precipuamente, do cida-

dão! E necessidade de informação não encontra bar
reiras geográficas para sua existência.

O raciocínio seguido pela Presidência para in
deferimento desta CPI é equivocado, pois que aplica
à definição do fato objeto de inquérito parlamentar re
gras constitucionais definidoras de competência da
Justiça, Polícia e Ministério Público Federal (reper
cussão em mais de um Estado, repressão uniforme,
etc.). Essas regras são absolutamente imprestáveis
para orientar as CPI: onde a Constituição não distin
gue não é lícito ao seu intérprete distinguir. Se a Carta
Federal quisesse aplicar aos fatos determinados e re
levantes do art. 58 as normas definidoras do art. 144,
I, por exemplo, o teria feito explicitamente. Não o fa
zendo, é ilegal restringir criação de CPI por exigên
cias que a Constituição não faz.

4. A definição do fato determinado está muito
bem posta no Requerimento n° 3/2003, nos seguinte
termos:

Requeiro a V. Exa (...) a instituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito (...) des
tinada a investigar denúncia da prática de
ilícitos administrativos, penais e de atos de
improbidade administrativa cometidos no
âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda
do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
que implicaram corrupção, extorsão, lava
gem de dinheiro e remessa ilegal de divisas
ao exterior(...), conforme a edição nO 1.786
da revista Veja, do dia 22 de janeiro deste
ano, p. 38 e seguintes."

O requerimento continha, ainda, a transcrição
da revista mencionada, com as informações precisas
do que se pretende investigar: o fiscal de renda Rodri
go Silveirinha Côrrea, acusado de ter remetido ilegal
mente para a Suíça o equivalente a 30 milhões de re
ais. Ele e outros três fiscais e quatro auditores da Re
ceita Federal tinham contas no Discount Bank & Trust
Company, cujos saldos somam 33 milhões de dóla
res, ou, 110 milhões de reais.

E mais: explicita também o requerimento que
essas acusações servirão para comprovar a existên
cia de um poderoso esquema de extorsão na Secre
taria da Fazenda do Rio de Janeiro durante a gestão
do Governador Garotinho.

5. Qual é, pois, o fato determinado a investigar? O
imenso esquema de corrupção - e lembremos que ao
falar de "esquema" estamos falando de comprorneti-
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mento provável de membros de várias inst~uições do
Estado, inclusive de auditores da Receita Federal.

11 - Da Relevância do Nacional do Fato, mesmo
Ocorrido no Estado do Rio de Janeiro

6. Definir se um fato tem ou não importância e
relevância para ser investigado pela Câmara dos
Deputados não pode obedecer, simplesmente, a um
critério geográfico.

7. Não é porque os atos acontecem em um só
Estado, ou até mesmo em um só Município que
não podem, em tese, modificar a legislação de
todo o País. Imagine-se o caso, por exemplo, de al
guma nova e gravíssima enfermidade como o vírus
Ebola, por exemplo, que chegasse a um município
apenas do Brasil. Haveria de se negar a importân
cia e urgência de uma CPI da Câmara dos Deputados
para analisar esse fenômeno, pelo fato de estar cir
cunscrito a um só Estado ou Município? Logica
mente não!

Negar esse papel investigatório essencial da
Câmara dos Deputados por fronteiras geográficas se
ria um completo absurdo. Haveríamos, nós legislado
res, de nos tornar investigadores para podermos ade
quar a legislação sanitária às novas exigências, talvez
até se tivessem que tomar novas medidas legais a
respeito de ingresso de estrangeiros no Brasil.

Só esse simples raciocínio faz ruir o argumento
simplista de que as fronteiras de um Estado são limite
para investigação de CPI. Logicamente, poderia ha
ver urna CPI estadual sobre o tema, mas é inegável
que poderia também haver uma CPI federal. A juris
prudência do STF já se firmou há muito tempo no sen
tido de que não há nenhuma irregularidade na convi
vência de duas investigações parlamentares sobre o
mesmo objeto.

8. As CPI têm a natureza jurídica de Inquérito
parlamentar e, portanto, nunca se confundem com
os inquéritos policiais ou administrativos que este
jam ocorrendo, mesmo que versem sobre os mes
mos fatos. Assim, a CPI objeto deste Recurso teria
a missão de avaliar politicamente e informar a opi
nião pública sobre o denunciado esquema de cor
rupção, não para promover a punição dos respon
sáveis (que já deve estar sendo objeto de outras in
vestigações e procedimentos), mas tão-só para
analisar as possíveis mudanças legislativas, ou su
gestão de ação a outros poderes - quer federais,
quer estaduais - sobre o caso.

É perfeitamente lícito a uma CPI avaliar o que
está acontecendo em qualquer lugar do País, se hou
ver o juízo político de que está tratando de fato relevan
te. E como seria possível negar a relevância de com
prometimento institucional, que, em tese, poderia levar
à decretação de intervenção da União no Rio de Janei
ro, conforme o art. 34, 111, da Constituição Federal?

Outrossim, não se pode perder de vista que o
juízo dessa conveniência não está nas mãos do Exmo

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, mas é da
minoria. No ato de análise dos requisitos necessários
para se instalar uma CPI não é dado ao Sr. Presidente
julgar, de um ponto de vista subjetivo e pessoal, se o
fato deve ou não ser objeto de investigação. Quem
tem esse juízo é unicamente a minoria, ou seja, o 1/3
de parlamentares que apõe sua assinatura ao reque
rimento.

Submeter a CPI ao juízo pessoal do Presidente
de uma das Casas do Congresso equivale a destruir a
CPI como instrumento de direito de minoria, negando,
assim, seu papel constitucional de forma de equilíbrio
no jogo democrático.

Nesse sentido, a doutrina de Wilson Accioly, que
afirma após análise da origem das CPI e seu progres
so histórico:

"CPI é direito de minoria" (in - CPI,
Instrumento de Ação Política).

Infelizmente, a corrupção instalada na admi
nistração pública na forma de "esquemas" é hoje
fato comum em todo o País. Por que não utilizar
essa oportunidade de analisar um grande esquema
instalado no Rio de Janeiro para criar instrumentos
ou ações que tornem a repressão a esses casos
mais ágil e efetiva?

A corrupção, como o vírus Ebola no exemplo ci
tado, leva a perigo de morte as instituições do Estado,
e a Câmara dos Deputados tem não só a faculdade,
mas sim a obrigação de analisar essas questões,
como expressão legítima do cumprimento de suas
funções constitucionais.

9. Por último, é inegável o engano da Presidên
cia quando declarou ter sido "circunscrito pelos auto
res o âmbito da investigação na Secretaria Estadual
do Rio de Janeiro", quando claramente o requerimen
to se referia a aud~ores da Receita da União.

Como se já não bastassem todos os argumen
tos que abundam no sentido de se considerar que,
obviamente, um fato local possa ser objeto de investi-
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gação de CPI federal, dependendo do caso, no reque
rimento objeto deste recurso ainda se explicitou que
havia o envolvimento de auditores da Receita Federal
no esquema, bem como evasão de divisas do País da
ordem de 33 milhões de dólares.

Não se consegue compreender como tal fato
poderia ter sua importância de apuração e análise cir
cunscrita ao Poder Legislativo estadual, nem mesmo
à Polícia Estadual, uma vez que a remessa de dinhei
ro ilícito ao exterior, ou lavagem de dinheiro é investi
gada pela própria Polícia Federal.

111 - Dos Paradigmas de outras Investigações
Parlamentares já Realizadas pela Câmara dos
Deputados

10. Acresçam-se a todos os argumentos já
apresentados o fato de que a Câmara dos Deputados,
inúmeras vezes, já analisou fatos descritos de forma
muito mais vaga nos respectivos requerimentos (con
forme anexos). Dentre estas, se mencionam: "CPI
destinada a investigar a fome no Brasil" (1992), "CPI
destinada a investigar o avanço e a impunidade do
narcotráfico" (1999 a 2000), "CPI do INSS" (2000 a
2001).

Sobre a relevância do fato a analisar, vale com
parar a investigação que se pretende - que trata de
esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e remes
sa ilegal de divisas ao exterior - com outras, conside
radas até mesmo pelo STF como passíveis de investi
gação de CPI da Câmara dos Deputados: "CPI dos
Bingos" e "CPI destinada a apurar a regularidade do
contrato entre a CBF e a Nike".

Que se concluiria da análise dessas CPI? Que o
contrato futebolístico ou os bingos são relevantes
para a Nação brasileira e a corrupção no Governo do
RJ, que atinge funcionários federais não? Ora, seria
isso um completo absurdo.

Também da busca de paradigmas que possam
ser utilizados nesta decisão, verifiquem-se as CPI
que, notoriamente, trataram de casos localizados em
apenas um Estado, mas que deram azo acertada
mente a investigações parlamentares desta Casa:
"CPI destinada a investigar a privatização da VASP"
(1991), "CPI destinada a investigar o crime de pistola
gem na região do Bico do Papagaio" (região geográfi
ca de Maranhão e PiauQ (1991), "CPI destinada a in
vestigar irregularidades praticadas durante a vigência
do regime de administração temporária (RAET) no
Banespa ( Banco do Estado de São Paulo".

À luz dessas CPI já feitas pela Câmara dos Depu
tados, o que se deve entender da decisão da Presidên
cia ora recorrida? Que sendo no Estado de São Paulo
ou em Estados do Norte do País, é possível haver CPI
que trate de fatos locais, e em relação a ocorrência no
Rio de Janeiro não? Nem é preciso pôr em relevo a in
correção de tal argumento, que salta aos olhos.

A decisão da Presidência não pode contrariar as
ações anteriores da Câmara dos Deputados, e o que
deve balizar as decisões é, como se faz em todo o
mundo, a análise do que o Parlamento já realizou sob
a égide dessa mesma ordem constitucional. Não é
possível compactuarmos com uma capitis deminu
tio, ou seja, perda de capacidade da Câmara dos
Deputados: antes ela tinha a capacidade de investi
gar e agora, em um passe de mágica, não tem mais?
Ora, é preciso que a Presidência obedeça à Constitui
ção Federal e, não tendo mudado o texto no que se
refere às CPI, a nova interpretação da Presidência é
totalmente descabida.

Em resumo: o Plenário da Câmara dos Depu
tados deve reformar a decisão da Presidência, defe
rindo o requerimento de CPI nO 3/2003, e criando a
Comissão Parlamentar de Inquérito respectiva, por
todas as razões retroexpendidas, a saber:

- o requerimento adequadamente de
terminou o fato objeto da investigação;

- a investigação é relevante para o
País, não só para levar informações ao cida
dão brasileiro, mas sim para informar o le
gislador sobre os esquemas de corrupção
com envio de divisas ao exterior e envolvi
mento de auditores fiscais da Receita da
União;

- investigação é, indisputavelmente,
dever da Câmara dos Deputados, pois versa
sobre fatos que poderiam, até, em tese, le
var à declaração de intervenção da União
do Estado do Rio de Janeiro, conforme o
art. 34,111, da Constituição Federal;

- a análise de CPI anteriores, como
paradigmas, leva à conclusão de que nada
há a justificar o indeferimento do Requeri
mento de CPI n° 3/2003.

Por último: houve argumento exposto verbal
mente pela Presidência de que os sete requerimen
tos de criação de CPI de 2003, indeferidos, tinham
"defeito formal" por terem sido as razões expostas
sob a forma de justificação e não no corpo do pró-
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prio requerimento. A essa razão formalista se opõe
a realidade das CPI feitas nesta Casa (observe-se
os requerimentos anexos). A forma dos requeri
mentos sempre foi essa, constando até mesmo do
"Manual de Elaboração Legislativa" publicado e dis
tribuído aos parlamentares pela própria Câmara
dos Deputados.

Nestes termos,
pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de março de 2003. 

Deputado Alexandre Santos.

REQUERIMENTO N° 3, DE 2003
(Do Sr. Alexandre Santos e outros)

Requer a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de investigar denúncia da prática
de ilícitos administrativos, penais e de
atos de improbidade administrativa,
cometidos no âmbito da Secretaria
Estadual de Fazenda do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, que implica
ram em corrupção, extorsão, lavagem
de dinheiro e remessa ilegal de divisas
para o exterior

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, nos termos do art. 58, § 3°, 3

Constituição Federal, e na forma do art. 35 do Regi
mento Interno, a instituição de Comissão Parlamentar
de Inquérito, a ser constituída por onze membros e
igual número de suplentes, e com prazo de cento e
vinte dias, prorrogável até a metade, para a conclusão
de seus trabalhos, podendo atuar também durante o
recesso parlamentar, destinada a investigar denúncia
da prática de ilícitos administrativos, penais e de atos
de improbidade administrativa, cometidos no âmbito
da Secretaria Estadual de Fazenda do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, que implicaram em corrup
ção, extorsão, lavagem de dinheiro e remessa ilegal
de divisas para o exterior.

Justificação

Vieram à tona, nos últimos dias, notícias avas
saladoras acerca de um esquema de desvio de dinhei
ro público, envolvendo, inclusive, sua remessa para o
exterior, no Governo do Estada do Rio de Janeiro;
mais precisamente, no âmbito da Secretaria Estadual
de Fazenda daquele estado.

Conforme explicita a edição n° 1.786 da revista
Veja, do dia 22 de janeiro deste ano, p. 38 e segs.:

"Na semana passada, explodiu no Rio
de Janeiro um escândalo encabeçado por
um personagem conhecido como Silveiri
nha. Com um cargo importante na Secreta
ria de Fazenda no Governo de Anthony Ga
rotinho, o fiscal de renda Rodrigo Silveiri
nha Côrrea é acusado de ter remetido ile
galmente para a Suíça o equivalente a 30
milhões de reais. Ele, outros três fiscais es
taduais e quatro auditores da Receita Fe
deral teriam contas no Discount Bank &
Trust Company cujos saldos somados che
gam a 33 milhões de dólares, ou 110 mi
lhões de reais. Já seria estranho que oito
funcionários públicos conseguissem juntar
tamanha fortuna. Mas, se as suspeitas se
confirmarem, o que terá vindo à tona é a
existência de um poderoso esquema de ex
torsão que vigorou na Secretaria da Fazen
da do Rio de Janeiro durante a gestão de
Garotinho:'

A denúncia desse esquema da prática de
atos indecorosos, a par de evidentemente ilícitos,
no Governo Fluminense, não pode deixar de ser
apurada por esta Casa, porquanto está-se diante
de acontecimento de relevante interesse para a
vida pública e a ordem constitucional, econômica e
social do País, mormente quando se considera o
montante de dinheiro público envolvido que teria
sido usurpado, mais de trinta e três milhões de dó
lares, ou seja, mais de cem milhões de reais - di
nheiro este mais do que suficiente, se corretamen
te empregado, para melhorar a vida de um sem-nú
mero de brasileiros completamente desassistidos
pelo Estado.

É preciso apurar quem são todas as pessoas,
agentes e servidores públicos, ou não, envolvidas
com esses atos repugnantes, bem como de que for
ma quantias tão vultosas foram remetidas para o ex
terior, mu~o provavelmente ao completo arrepio da
lei. A investigação há de ser perfunctória, tal como a
Constituição Federal permite a uma CPI, havendo de
trazer para serem inquiridos pela comissão desde o
mais raso servidor público envolvido até o supremo
mandatário do Estado do Rio de Janeiro à época dos
desmandos, se for o caso.
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À Câmara dos Deputados, repositório das espe
ranças de moralização do povo brasileiro, por seus
membros representado, impõe-se uma completa in
vestigação dos fatos apontados, justificando-se, ple
namente, a criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito, respaldada pelas assinaturas que acompa
nham esta proposição.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Alexandre Santos - Dr. Heleno - Narcio
Rodrigues - Jovair Arantes - Laura Carneiro.

DECISÃO DO PRESIDENTE

Tomo em consideração o Requerimento nO 3,
de 2003, do Senhor Alexandre Santos e outros, que
"Requer a criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de investigar denúncia da
prática de ilícitos penais e de atos de improbidade
administrativa, cometidos no âmbito da Secretaria
Estadual de Fazenda do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, que implicaram em corrupção, extorsão,
lavagem de dinheiro e remessa ilegal de divisas para
o exterior".

As Comissões Parlamentares de Inquérito são
constituídas para apurar fato determinado, definido
no Regimento Interno da Câmara dos Deputados
RICO, como "o acontecimento de relevante interesse
para a vida pública e a ordem constitucional, legal,
econômica e social do País, que estiver devidamente
caracterizado no requerimento de constituição da Co
missão" (art. 35. § 1°).

No caso concreto, os requerentes circunscre
vem o objeto da investigação a ilícitos penais e ad
ministrativos que teriam sido cometidos no âmbito
da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Ja
neiro.

Ora, o Estado brasileiro se organiza sob a forma
federal, compreendendo a União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios como entes autônomos
(arts. 1° e 18, caput, da Constituição Federal).

Os estados Federados regem-se por suas
respectivas Constituições e, quanto a estas,
sabe-se que adotam, por simetria, os mesmos
princípios da Constituição Federal, o que aliás é
determinação constitucional constante do art. 25,
caput.

Ao que se deduz do requerimento de criação de
CPI, os crimes teriam sido praticados em detrimento

exclusivamente de recursos públicos do Estado do
Rio de Janeiro.

Sendo assim, há que se respeitar a autonomia
dos Estados-membros, não devendo a União, por
meio de uma CPI, se imiscuir em assuntos de interes
se marcadamente regional, mormente quando se
sabe, porque público e notório, que há uma CPI da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
apurando exatamente os mesmos fatos postos no re
querimento em tela.

Não é só a gravidade dos fatos que impõe a cria
ção de uma CPI no plano federal; deve haver, acima
de tudo, relevância na apuração de tais fatos paira a
vida nacional, até porque a Comissão se comporá de
representantes do povo vindos de diversos Estados e
do Distrito Federal.

Não se pode olvidar que o inquérito parlamen
tar é instrumento excepcional, já que a apuração de
fatos delituosos compete ordinariamente à polícia ju
diciária.

Conjugando isso com a organização federal
do Estado brasileiro, tenho que o inquérito parla
mentar na Câmara dos Deputados deva ter como
pressuposto a efetiva existência de fato determina
do que repercuta de algum modo em mais de um
estado da Federação e demande investigação não
só por parte da polícia judiciária de um só Estado,
como no caso.

Portanto, reconhecendo extremamente graves
os fatos a que os requerentes fizeram alusão, mes
mo assim não encontro fundamento para um inquéri
to parlamentar federal, cabendo ao Estado-membro,
no uso de suas competências, apurar o que tiver
ocorrido.

Nessa contextura, circunscrito pelos autores o
âmbito da investigação na Secretaria Estadual de Fa
zenda do Rio de Janeiro, entendo não haver fato de
terminado a desafiar a instalação de uma CPI da Câ
mara dos Deputados, razão porque determina a de
volução do Requerimento nO 3, de 2003, ao primeiro
requerente, o que faço atento às determinações
constitucionais citadas e estribado nas disposições
dos arts. 35, §§ 1° e 2°, e 137, § 1° inciso 11, alínea c,
do RICO.

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

Em 18-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

I
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Agosto de 1991

\·l!or e peios Líderes. !"la: cmco mmulO~ .:1da um. ~ ,er;lO
,ieclordos oelo orocesso SImbólico.

~ 2" Só se admItem reQuenrnentos ce pesar:
I - veio falecimento de chelc de estaoo cSlranl!eno. con

';resslsla 'de quaiouer legIslatura. t: r;e ouem lennã ellerClcio
. 1< carl!OS de Presidente ou Vice-PresIdente "a Repúbhca.
:'lresldente ao Supremo rnhunal Federai ou de Tribunal Supc
·:or. \-linlstro de Eslado. Glwemadl'f ac Estado. de ferntnno
"J ao Dismto FederaJ:

I [ - r:omo manifestaçao de luto naclonai oficialmente oe
:iarado.

".1- I) reQuenmento que obll:lIve manifestação de re
~0Z110 ou louvor deve /lmltar-se 3 acontecimentos cc: !lHa SIgo1

iicação naCIOnal,
.~ 4· A maruiestação de regoZIJo ou louvor concernente

J ato ou acontecimento :nternacional s6 poderá ser objeto
cc: reouenmento se de autoria da Comtssáo de Relacóes Exte
nores: preVIamente aprovada pela malona absoluia de Sl:US

membros.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 42. DE 1991
(Do Sr. José Felinto é Outros)

IJ1It1tul comillio pariamcatar de laqUérito desUDada
a ÍDyaÔlfU' itTefuJaridades no processo de privadzaçào
da VASP.

(À Com15sáo de Constitwção e 1ustiça e de Redação)

A Cámara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica instituída comissão parlamentar de inquenro

destinada a investigar irregularidades no processo de privsti.
zaçáo da Viação Aérea São Paulo SIA - VASP.

Arl. 10 A comissão sera constituíàa. por 11 (onze)
membros c igual número de suplentes. com prazo de 110
(cento e vime) dias, prorrogável até ametade. para a conclu
'iào dos seus trabalhos.

.~.rt. 3' Os recursos admimstratlvos e o assessoramento
'lecessârios ao funcionamento da comissão semo proVIdos pelo
t)epanamento de ComlSSÓes e Assessona Legislanva, respec'
tIvamenre.

,\rt. 4- As despe"s decorrentes do funcionamento da
comisSão de que trata esta resolução coTTerto à conta de recur
SO$ do Orçamento da CJmara dos Deputados.

Art. 5' Esta resolução -:ntra em vigor na data de sua
publicação.

JlIStificação

A lisura do processo de privatlZação da Viação Aérea
São PauJo SIA - VASP. concretizado em setembro último.
tem sido SIstematicamente questionada por diversos setores
organIZados da sociedade civil. Desde seu limiar insu!,!em-se
vozes contrárias ao procedimentos que noneanun a aqulsiçáo
da empresa pelo Consórcio Voe·Canhedo.

Com efeito. precedeu a Ir31lsferéncia do controle acioná
no. controveru inicianva do poder tniblico estadual voltada
ao saneamento financeiro da companhia. então com paro
mõnio líqUIdo negativo avaliado em UsS 50 milhões.

Avolumou-se a polêmica. perante a constataçáo da pre
sença única do referido consórcio na licitação que desencuieou
a venda da estatal paulista. E sabido o tato de haver outra
companhia mteressada deststido de oarrictpar do leilão na
Bolsa oe V1!/ores de São Paulo ~m cace da argliição do Go-

'.-:rno F~deraj ::onslderando Insuficienre o aval apresrnUldo
para re::nanCJamenlO das dívidas ca Vasp, Para o CollJÓCClO
\"le-Canhedo. incumbiou-s.: c:ene aval o próprio G ..vemo
,ie Estado de São Paulo. benefiClârio aa transação. col, ceando
"m disponibilidade cotas do Fumio de Participação áo', Esta·
.;')S - FPE. pela arazo ce Vlnle anos.

r) expedienle unhzado. envocando o que raculta a Lei
::. '976. d::': ce de7.erntlrodc 1989. recebeu pareceres (.ontrá
'as tanto da Procuraaoría-<Jerai da Fazenda Nacional órgão
:undico ao Ministéno da Economia. como da Procuradoria
Geral da Re!,ublica. visto emDasat-se na tato. cont...stBdo.
je a epoca do refinanCIamento consJ(ierar a Vasp empresa
~'itatal. portaDtO. capllCllada a restabelecer pagameD1(IS sob
conoiÇóes pnvllegtadas,

A suposta apropriação indevida. por pane do consórico
Voe-Canheodo. das bases favorávcls de contrato adjuaicadas
ao governo paulista, tem gerado significativos proDtme1amen
:05. inclusive. denúncia veiculada em espaço publicitário das
redes de lelevisão locaIS pelo Sindicato dos Bancarias ce Bra.
'Ilia.

Nesta, como em outros meIos. ainda repercute a intentada
transação para a concessao de empréstimos e vendas (k 'm
hustívels envolvendo a recém privatizada companbia e li t"etro
:Jrás. Tendo o corpo teentco desta empresa considera0.., espú
rio o negÓCIo. sucederam-se pressões na teotatiya de consu
máJo. desw participando elementos lRtlmamente relaaona
dos com o Governo Federal.

Colocou ainóa a denúncia. a estranheza da concessão
de empréstimos facilitados do Banco do Brasil. anormaJl para
a maiona do empresariado bras1JeJro. ao grupo do ~nbor

Wagner Canhedo. dias antes de concretizada a privatuaçâo.

Isto posto e tendo em VIsta a obscundade que permeia
esses acontecimentos•. entendemos de fundamental importân
CIa a instalação da comissão ora requerida sob respaldo das
assinaturas presentes.

Sala das Sess6es. 12 de junho de 1991. - Deputado
JOIIé Fell8to - Romero Filho - EUo Dalla Vecxbia - Jose
Carlos VasconceUos - José Augusto Curvo - Paulo Manda
nno - Arno Magannos - José Thomaz Naná - LlIil Carlos
Hau/y - José Aldo - Átila üns - Wilson Cun!Ja - Olavo
Calheiros - JODot Abi·Ranna - Paulo Portugaj - Chico
Vigilante - Sidncy de Miguel - Paulo Silva - Hilton Baiano
- Joio Texeira - Pedro Tassis - Adelaide Neri - Evaldo
Gonçalves - José Carlos Coutinho - Wümar Peres - Ruben
Bento - João Maia - Aroldo Goes - José Reinaldo 
Luiz Piauh.lino - Nelson Trad - Ronaldo Penm - Wilson
Campos - AJacjd Nunes -1osé Geraldo - LáZarO Barbosa
- Augustinbo Freitas - Edi Siliprandi - Franasoo D1ÓgeIles
- Ronivon Santiago - Jório de Barros - Célia Mendes
- Reditário Cassol - Laíre ROlado - Neuto do Cünto -
Christóvam Chiaradia - José SaDtana de: VasooncdJos 
Canioo Júnior - Célio de Castro - Haroldo üma Annibal
Teixeira - Nelson Morro - josé Moura - Jerónimo Reis
- Osvaldo Reis - Paudemey Avelino - Eduard() Braga

- José Linhares - Cidinha Campos - Sérgio Arollcoa -
Edésio Frias - Aécio Neves - Osório Santa Cruz - 100i
Varisco - Ariosto Holanda - Gonzaga Mota - ra.cbon
Pereira - SaJatiel CarvaJho - Jayme Santana - Paulo Ramos
- Miguel Arraes - BeotMlUI$ur - Vital do RelO --- Paulo
Rocha - Jair Bolsonaro - Munhoz da Rocha - 1.ourivaI
obeno Franca - Mauro Sampaio - Beraldo Boaventura 
A.ldo RebelO - Geraldo Alckmin Filho - Saulo Cc>elbo -
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S~bado 3 12455:JIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao 1)
------.;.-------=.::.:.::...;....:.:~

.-\gOStO oe 1991

Rooril!Ucs Palma - Aluizio Alves - \4arcelo Luz - Agos
:tnho Valente - Osmjmo Pereira - Genilio Neiva - nenri
:;ue Eduareo Alves - :iéTIPO Gaudenzi - Álvaro Ribeiro
- Wellington Fagumies - Edison Fide/is - Liberato Caboclo
-- Jaqucs Wagner - Paulo Paim - José Ulisses ce Oliveira
- ?aulo Heslanoer - Maw1cio Campos - Carlos Cardinal
- Deiandir Dalpasouale - Hiltrio Coimbra - Murilo Re-
~:nde - Adio Pretto - Renato Johnsson - João Faustsno
-Gerson Peres- Valter Pc:reira- Renato Vianna-Amau
TV Müller - Nan SoU%8 - Ubiratan AguIar - Ivo ~ainarci

..:... Valdomlro Uma - José Dirceu - 11>rahlm Abl·arkcl 
Valdcnor Guedes - Telmo Kirst - Eraldo Trindade - Edé
>10 Passos - jose Diogo - Vladimir Palmeira - leomar
Qumtalulha - Avelino Costa - Maun Sérgu> - Geddel
Vieira Uma - Aldir Cabral - Luiz Soyer - ?aulo Marinho
- Caldas Rodrigues - Pa.ulo Utan - Manebno Romano
Machado - Edmundo Galdino - B. Sá - Nelson Bomier
- Vinnondea CruYinel - Edson Silva - Maria Laun. 
Adroaldo Streck - Joio Paulo - João Rosa - Haga.nús
Araújo - Pascoal Novaes - Carlos Albeno Campista 
Carlos Kavath - j_ Belato - .!ost Luiz Clerot - Diogo
Nomura -=- Socorro Gomes - JOIfé CiCOle - SamIr Tannús
- José Carlos Sabóia - Genebaldo Correia - Caeiol Luoi
- carlos Santana - Florestan Femandes - K.oyu Ilha ~
Laerte Bastos - Said Ferreita - H~lio Bicudo - Eduardo
Moreira - Mendonça Neto - Marinb.o C1inger - Armando
Costa --&sar Souza - Tuaa ADFrami.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA

COORDENAÇÁO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.976. DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989
DIIp6e sobre o retlMIld_~.to peI. lJllYo da ctn1da

emma de bl4dllde..EIúIdu, da DIItrtto Fede-
ral e dM niá Indah'c ..... eadcl8dea do ...........
b'8Ç'o 1IIdinta, c dá olltnl pn~.dM.

O Presidente da RepUbUca.
Faço sa.ber que o Congresso Nadona! deeseta e eu sancW

no a segumte lei:
Art. l' O Poder Executivo refiDanciar:i. no prazo de

20(vinte)aDO..em~lCIDesuaiI,asdMdasdeentlda
des da adminisuação direta e indireta. estadual c municipal,
derivada de emptésbmos qUI: lhes tenhUl sido concedidos
pela Uniio, com a 6Dalidade de bonrar compromissos finan
ceiros decorrentes de operaÇÕCI de crédito externo, garantidas
pelo Tesouro NKional.

Parágrafo único. Em relaç40 a cada entidade. o valor
do refinanciamenlO de que trao. o caput deste anigo será
limitado ao montante correspoDdente ao saJdo da divida exis
rente em I' dlI: jlUXiro do 1990.

Art. 2' Observados os limites fisadoI nos respectivos
Orçamentos da Unijo, ICmi objeto de financiamelltO. a partir
de 1990 nas C:ODdíçóes prevIStaS DeSQ lei. o montaDte da dMda
enema. venclvel em cada excrcício civil. das entidades refe
ridas no artilO anterior. contratada a.t~ 31 de dezembro de
1988. com a garantia do Tesouro NlU:ional e prazo superior
a 360 (trezentos e seac:nta) dias.

Parágrafos único. O prazo mbimo dc vigencia dos con
tratos a serem eetebradolcom buenu dispamÇÕCI deste artigo
ajo poderá ser superior ao pram verificado entte a data da
respectiva assinatura e o termo tiDal da yj~cia dos contrlltos
de que trata o art. l' desta lei.

Art 3' Os contratos de "nanCtamento e refinanctamen
to de aue rrata esta lei seria firmados pelo Banco do Bnsü
S/A. na qualidade de agentes do Tesouro Nacional. e conte
rão. necessariamente. cláusulas estipulando:

l-correção monctária e iurosecUlvalent~ àqulcs pagos
pelo Governo Federal nos respectlvos contratos externos:

rI - vinculação das quotas ou parcelas referidas no art.
:59 da Consntuição Federal. em ~arantia:

Ill- pagamenlo Intcgral dos jurm. inclusive nos peno
cos de carência;

IV - demats cláusulas e condicàes usualmente pactuadas
em negócios jurídicos da espéae: e

V - o pagamento semesrral. peJo mutuário. ao Banco
do BIUII S/A. de uma comissão de admin15tração. correspcm
dentc a 0.20% (vinte eenté8imm por cemo) ao IUIO. calculado
sobre o saldo devedor existente no ultimo dia civt[ cios meses
de junho c dezembro de cada ano. no venCImento c na liquida
ção do contrato.

An. 4° Todos os eventuais benefidos que a Unilo vier
a obter em futuras renegociações com credores enemol, tefe
,ente!> aos dehilOs financiados e refinanciados nostermOl desta.
lei. serão automaticamente rcpassaoos às entidades n:fcridu
no art. l' desta lei.

Art 5' Os contratos de refinllDciam.cnto e de finaDCÍa
menta de qu~ tratam os &rts. l' e 2" desta lei estabelecenio
prazo de cart!Dcia para o pagamento do priDcipa1 até o último
dia civil do exeretao de 1994.

Art. 6' Serão refUJanciadas. nos prazos desta lei, as
operações de crediros internas tealizadas com buc nO dispotlo
nos Votos n' 340. de 30 de julho de 1987. e n' 540. de 14
de dezembro de 1987. do Conselho Monetário Nacional.

Art. 7' Esta lei enlra em vigor na data de tua publi
caçA0.

Art. 81' Revopm-sc as disposições em contrário.
Bruma. 27 de dezembro de 1989; 168tda Indepedncia

e 101· da Repúbüca - JOSÉ SARNIY - M....... , .......
da Ndbrep - Joio 8atID de AIIreD.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 76. DE I".
(Do Sr. Francisco Dornelles)

p , do ardpJ6 do Ato.....MIpI.N
C 1' de Ti ' .
o-.aITiIDeIdIo.

(Às Comissóes de Conltituiçio e Justiça e de Redação:
e de finaoçase TributaÇão.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica ratüicado. na forma -do disposto no art.

36. do Ato das ~çóes ConstituciODlWI TraJ1IÍtÓri85. o
Fundo Especial de Treinamento e DeseuvoLvil11e&1to - FUN
TREDE -. institnído pelo Decreto nt 68.924, de IS de julho
de 1971.

Art. 2' Este decreto legislativo cnrta em vigor na data
de sua publicaçiO.

Art. 3' ReYOg&lD-5C as disposições em coatTário.

1~

O presente projelO de decreto lepllativo viA ratüiear
o Fundo Especia.I de Treinamento - FUN1.'REDE -. aten
dendo o dispolto ao art. 36. do Ato das Dispusiçõca Cunslitu
doa... Tt'aDSitdriu.

A &cola de Admioiatração Fazendária - ESAF -,61'
gão do Ministério da Economia. Fazenda ..: Planejameato.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A "INVESTIGAR A APROPRIAÇÃO INDEBITA RELATIVA ÀS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS TRABALHADORES DO SETOR

:;)RIVADO. AS ELIMINAÇÕES. :::XCLUSÕES. QUITAÇÕES E PARCELAMENTOS

JE DÉBITO. BEM COMO EMISSÕES DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO

REALIZADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS NOS

ULTIMOS 5 (CINCO) ANOS" (CPI - INSS)

REQUERIMENTO DE CPI N° 10. DE 2000.

DE AUTORIA DO DEPUTADO MIRO TEIXEIRA E OUTROS)

JANEIRO DE 2003

DATA. DO RELATORlO

Sala das ComIssões. em 30 de janeiro de 2003.

Deoutado EDUARDO PAES,

presidente

Deoutado DARCíSIO PERONOl.
Relator
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REQUERIMENTO N°10. DE 2000
(Do Sr. Miro Teixeira e outros)

•
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ReQuer a criaçêo de COmi5Sto Parlamenrar áe
InQlJénto. com a finalidade de investigar a
apropriaçlo indébita relativa as contribulçOes
previdenCiárias dos lrabalhaclores dO setor
privado, as elimlnaçOes, exclusões. quit8~8S e
parcetamemos de a&blto. bem como emlSSOes
de centdOes negati"as de áébltO re81lzaau
pelo Instituto NaCional áo Seguro SOClsl 
INSS n08 últimos 5 (anco) anos.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência. n09 termos do § 3° do art. 58 da
Constituição Federal e na forma do art. 35 do Regimento Intamo da Câmara
doa Deputadoa, a Instituição de Comissão Pa,'amentar de \nquéri\o com 8

finalidade de investigar a apropriaçao indébita relativa às contribuiçOes
previdenciárias dos trabalhadores Cio setor privado, as eltminações. exclusões,
quitaçOes e parcelamentos de débito, bem como emissões de certidões
negativas de débito reaJizadas pejo Instituto Nacronal do Seguro Social - INSS
nos últimos 5 (cinco) anos.

Justificativa

o presente Requerimento de CPI destina-se a investigar as denúncias
veiculadas na semana passada pela Rede Globo de Televisão sobre a
.existência, no êmt:lito do INSS, de verdadeira máfia destinada a eliminar
débitos de empresas junto àquele autarquia federal reepomlável pel.
SrTecedeçAo da8 contribuiç6e8 previdenciárias.

Sêo envotvidos nesse esquema criminoso advogados que representam
05 interesses das empresas oevedoras junto ao INSS e servidores daquela
autarquia.

De formQ bastante simplificada, o ceme do esquema consiste no conl\J~

de advogados que. via de regra, atuam junto à PrevldênClB Soelat. Os

I
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servidores informam QuaIs as empresas que se encontram em aébito com a
Previdência Social. De posse dessas informações. os advogados entram em
contato com as referidas empresas, oferecendo Intermeoiação. Desta forma,
por um vaJor significativo. porém. inferior ao montante da cívida. o advogado
diligenclB, Junto ao servido;. cue tem acesso ao sistema Informatizado de
controle de débitos para, como num passe ae mágica. eliminar a referência
aquela aivida aos computadores oa Previdência Social.

Trata-sa de vlotação de grave repercussão. Em primeiro lugar, porque
retira da PrevidêncIa Social montante signlficauvo de recursos em muito
supenores aos que seriam necessárros à concessao de substancial melhoria
aos benefíCIOS dos aposentados e pens\ontstas do setor privado.

Em segundo lugar, porque as dívidas aas empresas beneficiadas
relacionam-s9. na maioria das VBZes, a outro tIpO de delito trpificaoo no Código
Penal e previsto no artigo 95. alfnea "cr da Lei ~ 8.212/91. que dispOe sobre 8

Organizaç40 da Seguridade Social apropriaçêo Indébita - conduta
criminosa que consiste no desconto do percentual da contrtbuição dos
empregados. diretamente na folha de sa'érios, e o nAo repasse deste recurso
à autarquia prevldenclària.

Apropriam-se. entAo, indevidamente. as mencionadas empresas, de
recursos que não lhe pertencem. lesando, por conseqüência, a Previdência
Soc/sl.

Tem... absoluta convtcção que o fato denunciado pela rnenQonade
emissora de telavisao. onde um advogado e um servidor do INSS foram
f1agrados em atos criminosos, atentatórios à AdminIstração Pública, representa
apenas a ponta de um iceberg.

Há que se proceder a profunda investigação para que os responsáveis
seiam punidos no âmbito crimina'. civil e administrativo, s o erário seja
re8sercido doa bá\hões QUe t'm sido desviados por empresár\oa
inesaupulosos e funcionários corruptos.

lembrs-se. por fim, que a eliminação dos débitos das empresas junto à
Previdência Social. além dos problemas antenormente suscitados, têm o
condão de propiciar a emissão de certidões negativas de débito. habilitando
indevidamente as empresas que possuíam débito Junto à Prev.dêncra Socisl. à
contratação com Poder Público.

Desta forma, um ato delituoso enseja a vio.açao de normas
constitucionais e legais de contratação com a administraçAo pública.
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Por todo o exoosto em face ao amolo espectro de de'ito$ perpetrados
por servIdores públicos e par partlc:.;lares controa a aaministração pública. em
face da sonegação da vultosa QuantIa aos cofres ao INSS. valores estes que
oerm:tlnam 'T1intmizar as Qistorções do sIstema preVIdenCiário sem que direitos
constitucionais e legais fossem suprimidos. ~onslderamos indispensável a
InStltUlçao de Comlssáo Parlamentar ela Inquerlto para que todas as denLJnclas
de apropnaçao indébita. elimInações. exclusões. qUitações e parcelamento de
débito nem como eMIssões ae certldces negativas de débito. realizacaa ~o
Insti:uto Nacional do Seguro Social nos últimos 5 (cinco) anos. sejam apuradas
e adotadas as providêncIas constituoonalS e legais cabíveis.

i
\ .

Sala das Sess(\;es. 03 de fevereiro de 2000.

\ ,'v\~../
\ I ~

\ :\............
Deput.d~MIRO TEIXEIRA

l.íDER DO PDT

L'()~vllssAo ?ARLAMENTAR DE INQLERITO DESTINADA .\ \PURAR A
!{EGLLARIDADE DO CONTRATO CE:LEBRADü ENTRE .'\ CI3F E A ~IK[

1 a

17-10-00
Instalação da Comissão e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes.

ssa
13-06-01

Discussão do Relatório Final (continuação).
Encerrada a Discussão.
Não houve votação do Relatório FinaL
Estão encerrados os trabalhos da Comissão

I
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RELATÓRIO DA COMISSÃO,

PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR O
AVANÇO EA IMPUNIDADE DO

NARCOTRÁFICO

1. CONSTITUiÇÃO:

Ato da Presidência, de treze de abril de 1999,
estabeleceu o prazo regimental de 120 (cento e vrnte) dias, para a
conclusão dos trabalhos da Comissão.

A instalação deu-se no dia 13 de abril de 1999.

Em decorrência do volume de trabalho, o prazo de
funcionamento foi, algumas vezes, prorrogado por deliberação do
Plenário.

Encerramento das atividades no dia 30 de novembro
de 2000.
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2. REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO

REQUERIMENTO DE CPI N° 1. QE 1999

00 Sr. Morom Torgan e outros \

Requer a cnação de Comissão Parlamentar
de Inquerito. com a finalidade de investIgar o
avanço e a ImpunIdade ao narcotrafico.

Senhor presIdente:

Requeiro a Vossa Excelência. nos termos do § do
art. 58 da Constituição Federal e na forma do art. 35 do Regimento
Interno. a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.

Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 1999.

Deputado MORONI TORGAN

JUSTIFICAÇÃO

Esta iniciativa é plenamente justificável em razão do
recrudescimento do terrível flagelo das drogas que teima em
permanecer entre nós, ceifando vidas preciosas. sobretudo entre a

juventude.

Está mais do que comprovado que o narcotráfico
tem como efeito colateral uma série de malefícios, como a prostituição
e delitos de toda a espécie. praticados pelo crime organizado.

Não obstante o combate empreendido pelas
autoridades policiais, em todo o país, o narcotráfico prossegue
inflexível em sua faina destruidora, espalhando a desgraça entre o
povo braSileiro.

-----------------------, _'-, ..
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Dados estatísticos demonstram que a droga é hOJe
uma ameaça onipresente. Um quarto dos estudantes brasileiros com
Idade entre 10 e 18 anos já fez uso de alguma droga ilegal.
Diariamente. cerca de oois milhões de pessoas consomem algum tipO
de pSicotrópico. A ameaça das drogas é a 43 maior preocupação do
brasileiro.

Por essa razão. entendemos que o problema tem
que ser urgentemente analisado, investigando-se os motIvos do
insucesso das medidas adotadas que se revelam impotentes diante do
avanço e da impunidade do narcotráfico.

O acolhimento ao presente Requerimento constitui
uma obrigação e um dever a que não faltarão os meus nobres pares.

CPI - BANESPA

RELATÓRIO FINAL
Relator: Deputado Robson Tuma

Criaçáo: 20 de Junho de 2001

Constituição: ~ 5 de agosto de 2001

Instalação: 22 de agosto de 2001.

11-06-021 Discussão e Yolação do Reialono Final
. (APROVADO)
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Proposição: RCP-5/1999 iii
Autor: Luiz Antonio Fleury - PTB /5P ~.

Oata de Apresentação: 20/4/1999
Apreciação: Proooslção SUjeIta a ADreclacao 00 Plenano
Regime de Tramitação: Urgência
Situação: ~ESA; Aguaraando Encamln~amento.

Ementa: REQUERIMENTO AO PRESIDENTE, SA CA/VlARA DOS DEPUTADOS DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMEr
;'\JOUERITO COM A FINALIDADE D:: INVESTIGAR IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A VIGENCIA ;)0 REG
ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORARIA (RAET) NO BANESPA (BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO).

Indexação: CRIAÇÃO. (CPI), INVESTIGAÇÃO. (BANESPA1, IRREGULARIDADE. REGIME 55PEClAL, ADMINI5TRAÇi
iNTERVENÇÃO FEDEREAL (BACEN), ADULTERAÇÃO, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, BALANCO PATRIMONIAL, FRAl
LANÇAMENTO. PREJUIZO, BAIXA. PROVISÃO. DEVEDOR. DUVIDA. RECEBIMENTO. CREDITaS, DESAGIO, T:TUlO I
C,~EOITO, DIVIDA EXTERNA, SITUAÇÃO FINANCEIRA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BANCOS, ESTADO (SP).

Última Ação:

15/8/2001 - MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (MESA) - Ato da Presidência
Constitui Comissão EspeCial, nos Termos do Artigo 35 do RI.

Andamento:

20/4/1999

20/4/1999

6/12/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE !NQUERITO PELO DEP LL
ANTONIO FlEURY.

PLENÁRIO ( PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Maténa sobre a mesa (REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO). Aprovação do requer/mE
Comissão, sollcrtando, nos termos dO parágrafo tercelfo do artigo 35 do RI, prorrogação, por ma
dias, dos traoalhos desta CPL
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A par da decisão desta Presidência a respeito do desarquivamento
de Requerimentos de CPI, comunico ao Plenário resultado do exame feIto por
mim nos requerimentos novos, apresentados nesta legislatura:

Requerimento de CPI nO 1, da Deputada Laura Carneiro e outros. com "a
finalidade de investigar as vanadas formas de violência contrô crianças e
adolescentes" ,
INDEFERIDO, pela não-caracterização de fato determinado.

Requerimento de CPI nO 2, da Deputada Laura Carneiro e outros, que requer
"a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de
investigar os atentados e crimes que vêm sendo praticados no Pais contra
parlamentares e outros políticos",
INDEFERIDO, pela não-caracterização de fato determinado.

Requerimento de CPI nO 3, do Deputado Alexandre Santos e outros que
"requer a criação de CPI com a finalidade de investigar denúncia da prática de
ilícitos penais e de atos de improbidade administrativa. cometidos no âmbito da
Secretaria Estadual de Fazendo do Gov~rno do Estado do Rio de Janeiro. que
implicaram em corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro e remessa ilegal de
divisas para o exterior".
INDEFERIDO, pela não-caracterização de fato determin2.do. E pela razão de
os requerentes circunscreverem o objeto da investigação ao âmbito Qê

Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

Requerimento de CPI n° 4, do Deputado Agnaldo Muniz e outros, que "requer a
criação de CPI com a finalidade de investigar o tráfico de mulheres e crianças
do Brasil para o exterior",
INDEFERIDO, pela não-caracterização de fato determinado.

Requerimento de CPI nO 5, do Deputado José Pimentel e outros, com a finalidaoe de
investigar a venda de mídias piratas, além de outras falsificações no setor de
informática e tecnologia e também do setor de vestuário.
INDEFERIDO, pela não-caracterização de fato determinado.

Requerimento de CPI nO 6, do Deputado Evilásio Farias e outros, com a finalidade de
"apurar a manipulação de pesquisas de opinião pública nas efeições".
INDEFERIDO, pela não-caracterização de fato determinado.

Requerimento de CPI nO 7, do Deputado Raul Jungmann e outros, que "requer a
criação de CPI com a finalidade de investigar o recente caso de grampo telefônico no
Estado da Bahia. envolvendo políticos da região. bem como cidadãos e cidadãs de
alguns Estados".
INDEFERIDO, pela não-caracterização. no requerimento, de fato
determinado.

I



IV - HOMENAGEM

Recorre contra a devolução do Projeto
de Lei n° 7.390 12002 pela Presidência.

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

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear a Associa
ção Brasileira de Agências de Viagens - ABAV pelo
transcurso de seu 50° aniversário e foi requerida pelo
Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Convido para compor a Mesa o Sr. Tasso Gad
zanis, Presidente do Conselho Nacional da Associa
ção Brasileira de Agências de Viagens - ABAV, o Sr.
Eduardo Sanovicz, Presidente do Instituto Brasileiro
de Turismo - EMBRAlUR, e o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, autor do requerimento para a realiza
ção desta sessão solene. (Pausa.)

Composta a Mesa, convido todos a ouvirem, de
pé, o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nobres

Deputados, senhoras e senhores, o turismo é um dos
setores da economia que mais geram renda no mun
do, e o Brasil reúne todas as condições para se tornar
um importante destino turístico internacional: temos

Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, com base no art.

137, § 2°, do Regimento Interno, recorre ao Plenário
contra a devolução do Projeto de Lei n° 7.390/02, que
"dispõe sobre a criação e estruturação da carreira de
Perito Médico da Previdência Social, no âmbito da
Administração Pública Federal direta e dá outras pro
vidências".

Este parlamentar considera que, no tocante à
possível reserva de iniciativa legislativa da matéria, o
assunto deve ser levado à apreciação do Plenário, ou
vida a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, nos termos do citado dispositivo regimental, para
que se discuta de forma mais ampla a abrangência do
dispositivo constitucional apontado para a devolução
da proposição.

Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Arnal
do Faria de Sá, Deputado Federal PTB/SP.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à
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RECURSO N° 15, DE 2003 diversidade cultural e belezas naturais, ecossistemas
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá) únicos no mundo e uma boa infra-estrutura para a re

alização de grandes eventos.
Para transformar esse potencial em realidade,

no entanto, são necessários investimentos, públicos e
privados. No seu Plano Nacional do Turismo, divulga
do no final do mês de abril, o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva anunciou a disposição de investir 1 bi
lhão e 400 milhões de reais nos doze meses subse
qüentes, com o objetivo de atrair número crescente
de turistas estrangeiros.

No ano passado, o Brasil recebeu somente 3 mi
lhões e 800 mil estrangeiros, que permaneceram, em
média, doze dias no País, com a geração de 3,12 bi
lhões de dólares em divisas. A meta do Governo Fe
deral é a de que o Brasil seja visitado por 9 milhões de
pessoas em 2007, gerando receita de 8 bilhões de
dólares, com a criação de 1 milhão e 200 mil postos
de trabalho.

São números ambiciosos, mas viáveis. O setor
tem-se desenvolvido de forma extraordinária nas últi
mas décadas, graças, em grande parte, à ação da
ABAV, nossa homenageada de hoje. Há cinqüenta
anos, quando a Associação Brasileira de Agências de
Viagens foi criada, a entidade reunia somente quator
ze agências. Hoje, são cerca de 2 mil e 600 associa
dos espalhados por todo o País e uma trajetória que
exibe importantes contribuições para a profissionali
zação do setor no Brasil.

É a ABAV que promove o maior e mais impor
tante evento profissional do setor em toda a América
Latina: o Congresso Brasileiro de Agências de Via
gens e Exposição de Turismo. Com uma média de 14
mil participantes, entre expositores, agentes de via
gens, locadoras de veículos, companhias aéreas e
outros, esse encontro representa uma oportunidade
única para o intercâmbio de informações e a realiza
ção de negócios entre profissionais do setor.

Hoje, ao nos reunirmos para tão justa homena
gem à ABAV pelo transcurso do seu cinqüentenário,
saúdo calorosamente os membros da entidade, que
tanto têm feito para a promoção do turismo nacional.
Conclarno todos os agentes de viagem em atividade
no País a unirem esforços com o Governo e com ou
tras parcelas da sociedade civil ligadas ao setor, de
modo que possamos atingir a ambiciosa meta de rece
ber 9 milhões de turistas estrangeiros no ano de 2007.

Como muito bem observou o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no texto de abertura do Plano Na
cional de Turismo, "a necessidade de criar empregos,
de gerar divisas para o País, de reduzir as desigualda-
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des regionais e de distribuir melhor a renda são ques
tões que devem ser enfrentadas de imediato".

Não há dúvidas de que o turismo é um setor par
ticularmente adequado para a consecução de todos
esses relevantes objetivos. Os membros da ABAV
têm importante papel a desempenhar na construção
de um País mais justo e equilibrado.

A Câmara dos Deputados deseja à respeitável
entidade vida longa e permanente sucesso na promo
ção do turismo nacional, área de maior potencial para
a geração de empregos e riqueza no Brasil. (Palmas.)

Antes de passar a palavra ao primeiro orador,
autor do requerimento para realização desta sessão
solene, o colega Deputado Ronaldo Vasconcellos 
brilhante Parlamentar, muito atento à questão do tu
rismo nesta Casa, responsável principal pela criação
da Subcomissão do Turismo, batalhador incansável,
intransigente quando se trata de turismo - gostaria de
falar das características ímpares de meu Mato Gros
so, único Estado do Brasil que possui três ecossiste
mas extraordinários: o do Cerrado, o do Pantanal e da
Amazônia. O Estado é neófito na área de turismo; te
mos muito a aprender.

Desejo que os novos dirigentes governamentais
do País tenham visão diferente daquela adotada em
relação à área de cultura, porque 85% das verbas dos
incentivos fiscais e das estatais foram gastas apenas
nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não
temos nada contra tais Estados. Muito pelo contrário,
mas não podemos permitir a concentração de recur
sos, especialmente no setor do turismo.

O turismo no Brasil não é propriedade de ape
nas três ou quatro Estados do litoral brasileiro. Temas
potencialidades fantásticas em Goiás, no Distrito Fe
deral, no Centro-Oeste, no chamado Brasil Central,
na Amazônia, no Nordeste. Temos atrativos ecológi
cos que representam muitas divisas para o Nordeste,
o Norte e o Brasil Central.

Portanto, em nome de meu Mato Grosso, da ter
ra do Grande Marechal Rondon e de Mato Grosso do
Sul, destaco as iniciativas que fizeram de Bonito
exemplo fantástico de parcerias entre as iniciativas
particular e pública.

Do sertão do Brasil, trago este grito: que o turis
mo não nos esqueça, porque temos "n" possibilidades
de ajudar a atrair milhões de brasileiros e também de
estrangeiros! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Convido
o grande Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Depu
tado-Turismo no Brasil, autor do requerimento para rea
lização desta homenagem, para fazer uso da palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente em
exercício, valoroso, combativo, combatente, diligente
Deputado Wilson Santos, não vou me referir ao Esta
do de Mato Grosso, pois V.Exa. já o fez com muito
competência; Sr. Tasso Gadzanis, Presidente do Con
selho Nacional da ABAV; Sr. Eduardo Sanovicz, Pre
sidente da Embratur; meus colegas Parlamentares;
Deputado Alex Canziani, Presidente da Frente Parla
mentar do Turismo; prezadas e prezados abavianos
que participam desta sessão solene, cumprimen
to-os neste momento em que a Câmara dos Depu
tados homenageia a Associação Brasileira de Agên
cias de Viagens - ABAV pelo transcurso do seu 50°
aniversário.

Lembro a cada um dos senhores e das senho
ras que, na década de 50, os brasileiros, por questões
relacionadas ao futebol, estavam com a auto-estima
em baixa. Naquele período, surgiu a ABAV, entidade
que persiste até hoje.

Não é fácil, prezado Tasso Gadzanis, manter
qualquer tipo de empresa, associação, sindicato, cor
poração ou agremiação por 50 anos. Só a duração da
ABAV já seria motivo de regozijo para as senhoras e
senhores que têm estreita ligação com a entidade,
mas temos ainda a sua destacada presença no turis
mo nacional.

O Deputado Wilson Santos comentava, com
muita razão, que a ABAV não é centralizada, porque
está espalhada pelos 27 Estados da Federação. To
dos os Estados brasileiros têm seu escritório regional.
Talvez, seja uma das únicas entidades turísticas que
têm representação em todos os Estados.Quando es
távamos em Lisboa, o Presidente Tasso Gadzanis, a
valorosa equipe da ABAV que participava da famosa
feira de turismo de Lisboa e este Parlamentar, recebi
folder, no stand da ABAV, sobre o transcurso dos 50
anos da entidade. No mesmo instante, consultei o
Tasso, e achei por bem prestar esta homenagem à
instituição.

Sr. Presidente, Eduardo Sanovicz, destaco a
presença da ABAV na feira de turismo de Lisboa, a
fim de vender os serviços das agências de viagens
brasileiras lá fora. O stand da ABAV funcionou em to
dos os momentos em que a feira permaneceu aberta.

Homenageio a equipe da ABAV e o seu Presi
dente, Tasso Gadzanis, figura simpática, amiga, ame
na, lépida - apesar do corpo fortalecido - diligente,
competente e ao mesmo tempo presente, o que não é
fácil, além de sua simpatia, lealdade, consideração e
amizade. É bom que todos saibam disso.

I
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Prezada Deputada Nair Xavier Lobo, que tanto
engrandeceu esta Casa e hoje está na Diretoria da
Embratur, todos gostamos de consideração, respeito
e carinho - e o Tasso Gadzanis sabe muito bem disso.
Logicamente, por questão de justiça, rendo também
homenagem ao ex-Presidente Goiaci Alves Guima
rães, que iniciou os contatos da ABAV com esta Casa.

Prezado José Francisco Sales Lopes, membro
da equipe de Eduardo Sanovicz, temos tentado mos
trar, principalmente às entidades do turismo, que as
decisões acontecem em Brasília, pois aqui estão o
Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Fe
deral, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o
Ministério do Turismo e a EMBRATUR.

O Sr. Moacyr Roberto, Presidente da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hos
pitalidade - CONTRATUH, presente nesta solenida
de, já entendeu o recado e tem em Brasília a sua es
trutura administrativa.

Ontem, consultei o Sr. Tasso Gadzanis e, embo
ra não autorizado, posso dar a seguinte notícia: a
ABAV, dentro de algum tempo, terá sua estrutura lo
gística maior em Brasília, Capital Federal, de todos
nós, o que é importante para resolver mais rapida
mente as questões junto à EMBRATUR, ao Ministério
do Turismo, a esta Casa e ao Poder Judiciário.

Nair Xavier Lobo, José Francisco, prezados
membros da Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo desta Casa, desejamos que a ABAV
e as entidades do turismo se façam mais presentes
em Brasília, a fim de solucionarem suas questões.

Presto também homenagem ao atual Governo
brasileiro e ao Governo passado, que começaram a
mudar o setor de turismo a partir da criação do Minis
tério da Indústria, Comércio e Turismo. Estávamos na
ponta esquerda, mas já era alguma coisa. Depois, foi
instituído o Ministério do Esporte e Turismo e, agora,
temos um Ministério só nosso, por mérito, sem egoís
mo, porque é necessário que o turismo tenha capaci
dade gerencial junto ao Poder Público. Os avanços,
portanto, ocorreram.

Rendo minhas homenagens à EMBRATUR, que
muito trabalhou no Governo passado, mas é preciso
dizer que vivemos um momento novo, com um Minis
tério novo, com uma nova EMBRATUR e outras dire
torias mais modernas, capitaneadas por Eduardo Sa
novicz, gigante do turismo.

Cumprimento ainda V.Exa., Deputado Wilson
Santos, que provocou o debate amigo, para dizer
que o turismo ecológico é o grande diferencial que o
Brasil tem.

O turismo ecológico cresce, em termos per
centuais, mais do que o tradicional. O Estado de
V.Exa., Mato Grosso, será contemplado pela ação
governamental. É importante lembrar que, na com
posição da diretoria da EMBRATUR, há pessoas de
Brasília, do Centro-Oeste, que entendem a questão
do ecoturismo.

Aproveito a presença do Deputado Wilson San
tos para agradecer a S.Exa. as elogiosas palavras.
Homenageio também os meus colegas da Subcomis
são de Turismo, presentes neste plenário, e os da
Frente Parlamentar do Turismo, representados pelo
Deputado Alex Canziani.

Sr. Presidente, sem o idealismo profético de
Juscelino Kubitschek, mas na condição de idealista e
querendo ser profético, ressalto que confio firmemen
te no fortalecimento de todos, homens públicos, aca
dêmicos e empresários do turismo.

Neste momento, estamos com vontade política,
determinação, idealismo; sentimos alegria e prazer
ao exercer nossa profissão de Deputado.

Por fim, prezado Tasso Gadzanis, diretores, di
retoras e funcionários da ABAV, prezado Deputado
Bismarck Maia, quero dizer que a Câmara dos Depu
tados representa a população brasileira. Nós repre
sentamos 175 milhões de brasileiros e, nesta soleni
dade, o Plenário representa a democracia.

Desejo abraçar o Presidente da ABAV, Tasso
Gadzanis, e dizer a S.Sa. que, simbolicamente, esse
abraço representa o reconhecimento de toda a popu
lação brasileira.

Obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Parabe

nizo o Deputado Ronaldo Vasconcellos pelo pronun
ciamento.

Antes de convidar o próximo orador inscrito para
usar a palavra, Deputado Paulo Bauer, do Partido da
Frente Liberal, mais uma vez registro que este espaço
é privilegiado e muito raro.

Sr. Oiran Ferreira Gutiérrez, colega Deputada
Nair Lobo, que representa muito bem o Centro-Oeste
e o Brasil Central, o Presidente Lula teve a feliz idéia
de criar o Ministério do Turismo - finalmente. Nesse
sentido, desejamos que o Presidente da Embratur
olhe com muito carinho para o Brasil Central.

Temos potenciais na área turística que, talvez, o
mundo ainda não conheça, como o Cerrado, o Panta
nal, o Araguaia, a Amazônia - fantásticos lugares.

Sou curioso, estou sempre observando os
anúncios sobre agências de viagens, e me dói o cora
ção ver que são raras nos jornais de São Paulo ou do
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Rio de Janeiro propagandas sobre a nossa região.
Vamos estimular os jornais, as agências a venderem
esse produto de fácil aceitação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Convido
o Deputado Ronaldo Vasconcellos para assumir a
Presidência dos trabalhos desta sessão solene.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a
palavra o Deputado Paulo Bauer, pelo PFL.

O SR. PAULO BAUER (PFL - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado Ronal
do Vasconcellos; Sras. e Srs. Deputados; Sr. Presi
dente da EMBRATUR, Eduardo Sanovicz; Sr. Presi
dente do Conselho Nacional da Associação Brasileira
de Agências de Viagens, Tasso Gadzanis; senhoras e
senhores, é com muita satisfação e entusiasmo que
participamos, em nome do PFL, desta sessão solene,
que homenageia a ABAV por seus 50 anos de funda
ção. Não apenas partícipe, mas verdadeiro artífice do
desenvolvimento do turismo no Brasil, a ABAV tor
nou-se exemplo de organização setorial na América
Latina e representa hoje cerca de 2.600 associados,
nos 24 Estados e Distrito Federal.

A ABAV, de fato, foi responsável pela profissio
nalização do setor no Brasil, adotando, ao longo des
sas cinco décadas, atitudes firmes e intransigentes
nesse sentido. Destacou-se aí, historicamente, a ma
nutenção das exigências de concessão de registro,
dispensadas por lei - entre elas a própria capacitação
profissional - para estabelecer limites e parâmetros
ao exercício da atividade, com vistas à conquista do
mercado e à consolidação da profissão. Com atitudes
tais, a ABAV tornou-se suporte indispensável para o
setor, pois domina, por meio das agências associa
das, 80% do mercado atual.

Entre seus objetivos, perfeitamente afinados
com os interesses nacionais, encontram-se, por
exemplo, o desenvolvimento do turismo em todas as
suas possibilidades; a defesa dessa indústria e o en
frentamento de seus problemas, sempre em parceria
com o Poder Público; a promoção e a divulgação de
atividades de interesse da entidade, para atualizar os
associados; a realização de eventos de grande alcan
ce, que colaborem com o aperfeiçoamento técnico do
setor e, sobretudo, a valorização e o treinamento de
recursos humanos especializados, capazes de colo
car o turismo entre as atividades econômicas mais
rentáveis e eficientes do País.

Como se vê, Sr. Presidente, trata-se de contri
buição inestimável, fundamental mesmo para o pro
gresso do turismo no Brasil. Com a dinamização e
modernização das agências de viagem, tal como am-

piamente preconizadas pela ABAV, o consumidor bra
sileiro das últimas décadas vem encontrando suporte
e orientação para investir em turismo, comprovando,
assim, a viabilidade dessa indústria no País.

É importante lembrar, a respeito, a experiência
internacional. Países de Primeiro Mundo já têm tradi
ção no setor, obtendo lucros consideráveis para seus
investimentos, públicos ou privados. Acompanhando
tal tendência, ainda que de modo desigual, em razão
de diferenças regionais, o Brasil vem acordando para
essa realidade, até porque aqui se desfruta, talvez
como em nenhum outro lugar do mundo, de imenso
leque de potencialidades turísticas, sejam naturais,
sejam culturais.

De fato, apresenta nossa geografia uma incom
parável diversidade ambiental, responsável por um
conjunto de paisagens extremamente belo e variado,
capaz de alimentar tanto o turismo interno quanto o
externo. Do mesmo modo, dispomos de grande acer
vo histórico e cultural, com várias cidades considera
das patrimônio da humanidade, nas quais se conser
vam registros de momentos significativos da história
nacional, desde a colonização até os dias atuais.

Com todo esse potencial, Sr. Presidente, não
será exagero afirmar que o turismo vem impondo-se,
consensualmente, como uma das mais importantes
alternativas econômicas no Brasil para esse novo sé
culo, a se responsabilizar, de modo importante, pela
geração de renda e emprego em todas as regiões do
País. E aí incluo, com muito prazer, o meu Estado,
Santa Catarina, onde podemos verificar a ação do
empresariado, da iniciativa privada e dos Governos
no sentido de promover cada vez mais o turismo. Ain
da na última semana, recebemos em nosso Estado a
visita do Ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia,
que lá nos dava notícia das ações que serão desen
volvidas pelo Governo Federal e que, sem dúvida, ha
verão de trazer ainda mais incremento e perspectivas
para o setor. Meu Estado, considerado por tantos
como diferente e auto-suficiente, embora não o seja,
certamente contribui muito com o turismo brasileiro;
contribui pela hospitalidade de sua gente; com a exis
tência e a valorização da reserva da baleia franca;
com o parque do Beto Carreiro; com a magia da nos
sa Capital, a Ilha de Santa Catarina, Florianópolis;
com todas as praias do nosso litoral; com o Balé Bols
hoi, em Joinville; com o Vale Europeu, onde Blume
nau se encontra como cidade-sede; e tantos outros
relacionados à cultura, à gastronomia e, sem dúvida
nenhuma, ao carinho e à atenção que os agentes de
viagem de todo o Brasil emprestam ao turista que de
seja para lá se dirigir.

I
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É certo que estamos apenas no começo de um
tempo no qual finalmente se formula uma política mo
derna, ousada, adequada e, principalmente, dura
doura para o turismo. Até por estarmos nessa fase,
graças à conscientização que finalmente se materiali
zou na vida pública e privada nacional, é que se so
bressai o papel fundamental da ABAV, quanto ao in
cremento e aperfeiçoamento das agências de via
gem, mecanismos vitais de funcionamento e desen
volvimento do setor, com ou sem a existência das po
líticas a que me referi. Mas é preciso dizer que não é
apenas porque um novo Governo se instala que se
pensa e se realiza agora a implementação de uma
política para o turismo. Sem dúvida, o Governo contri
bui, mas a sociedade brasileira vem clamando para
que essa política finalmente se implante, como, efeti
vamente creio, virá a ser implantada.

Cumprimentamos o Deputado Ronaldo Vascon
cellos, autor do requerimento de convocação desta
sessão solene, que ensejou a possibilidade de a reali
zarmos, e o Deputado Wilson Santos, que presidiu
esta sessão quando de sua abertura.

Nossos cumprimentos à direção da ABAV, bem
como a cada uma de suas associadas, na certeza de
que a excelência de seus desempenhos será essen
cial na consolidação da indústria do turismo no Brasil,
com reflexos extremamente positivos em nossa eco
nomia e em nosso progresso social.

Que a ABAV continue sua história de sucesso.
Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o Discurso do Sr. Paulo Bauer, o
Sr. Wilson Santos, 2° Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Vasconcellos, § 2° do art. 18
do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Registramos a presença da ex-Deputada Nair Xavier
Lobo, Diretora da EMBRATUR; do Sr. José Francisco
Sales Lopes, Diretor da EMBRATUR; do Sr. João Pe
reira Martins Neto, Vice-Presidente da ABAV; do Sr.
Afrânio Lages Filho, Diretor-Presidente da ABAV de
Alagoas; do Sr. Ricardo Alves Peixoto, Presidente da
ABAV de Roraima; do Sr. Antonio Almeida Maciel,
Presidente da ABAV da Paraíba; do Sr. Edson Ruy,
Presidente da ABAV do Espírito Santo; do Sr. Antonio
Azevedo, Vice-Presidente do Conselho Nacional da
ABAV; do companheiro de viagem de trabalho à Por
tugal, Joel Duarte, Presidente da ABAV do Paraná; da
Sra. Marilene Rodrigues Neres, Presidente da ABAV
de Tocantins; da Sra. Isa Garbin, Diretora Superinten
dente da ABAV.

Agradecemos a todos a presença.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 

Concedo a palavra ao Deputado Bismarck Maia,
ex-diretor da EMBRATUR, que falará pelo PSDB.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente Ronaldo Vascon
cellos, autor do requerimento, em muito boa, desta
homenagem à ABAV, uma grande entidade; Sras e
Srs. Deputados; Presidente da ABAV, amigo Tasso
Gadzanis; Presidente da ABAV de meu Estado,
Edmílson Rodrigues; todos os Presidentes de Asso
ciações Brasileiras de Agências de Viagens do Bra
sil; Sr. Presidente da EMBRATUR, parceiro do turis
mo, Eduardo Sanovicz; todos os funcionários da
ABAV, em nome da querida amiga Isa Garbini; Srs.
Diretores da EMBRATUR, em nome da nossa colega
Nair Xavier Lobo, fiz um discurso para ser lido nesta
homenagem que prestamos hoje à ABAV, mas vou
falar informalmente, tirando as palavras do coração,
pois sinto-me em casa. Entrei no setor do turismo,
como abaviano, há vinte anos. Deixei de sê-lo devido
ao cargo que ocupo hoje nesta Casa. No entanto, mi
nha esposa continua trabalhando numa tradicional
agência de viagens, que há muitos anos opera no
Estado do Ceará. Mas estou orgulhoso de ter com
pletado 20 anos nessa empresa.

Durante o período de pré-gestão pública, tive
oportunidade de receber ensinamentos dos Srs. Tasso
Gadzanis e Caio Carvalho, com quem convivi antes de
trabalhar na Embratur, e da própria Sra. lsa Garbin.

Sr. Presidente, vou dar um testemunho. Quis
Deus que eu estivesse participando da reunião do
Colégio de Líderes - e V.Exa. sabe disso - com o Pre
sidente desta Casa. Entre outros temas, discutíamos
a escolha das reuniões solenes que seriam realiza
das no primeiro semestre deste mês. Recebemos di
versas propostas de vários partidos. E, naquele mo
mento, quando o partido do Deputado Ronaldo Vas
concellos propôs a realização desta sessão solene,
todos os líderes, por unanimidade, acolheram a pro
posta entre as quarenta que havia, porque era preciso
escolher aquelas que seriam realizadas no mês de
maio. Achamos por bem homenagear, e merecida
mente, a ABAV, como estamos fazendo hoje.

Aproveito a oportunidade, e o faço por dever de
justiça, para agradecer aos membros da ABAV do
Estado do Ceará. Reitero-lhes o meu compromisso e,
sobretudo, os meus agradecimentos pela grande for
ça que me deram na última campanha eleitoral, fa
zendo-me o Deputado do turismo, o Deputado mais
votado do meu partido no Estado do Ceará.
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Com isso, Edmílson e Valmir, reitero meu com
promisso de que nesta Casa - como tenho procurado
fazer nos últimos dias e nos últimos meses que aqui
estou - procurarei conclamar todos os Deputados
para nos ajudar, a fim de que tenhamos um grande
setor que possa rapidamente mudar a realidade do
nosso País.

Vários Municípios não têm nenhuma vocação
econômica, mas, com o turismo, podemos transfor
mar a realidade social da nossa gente. Como? Geran
do empregos, criando oportunidades de trabalho.
Nesse processo, a ABAV tem papel importantíssimo.

Sou testemunha da atividade da ABAV em to
dos esses anos que procurei servi-Ia. Como abavia
no, inseri-me em todas as lutas da entidade. Na quali
dade de representante do turismo do meu Estado, Sr.
Tasso - e VSa. lembra-se muito bem disso - tivemos
a oportunidade de empreender várias lutas em favor
do turismo do Ceará. E, naquele momento, mudou-se
a realidade do turismo daquele Estado. São eventos
que só com o engajamento da ABAV pudemos trazer
para o Estado do Ceará. Por exemplo, foi um marco
na história do Ceará o Congresso dos Agentes de Via
gens Espanhóis, que contou com o papel fundamental
da ABAV de apoiar o Governo do Estado.

Tive oportunidade, na condição de diretor da
EMBRATUR, de participar, junto com o Sr. Caio Car
valho, de todos os momentos do turismo. Participei da
mudança que se impôs ao turismo naqueles últimos
oito anos, dia a dia, na Câmara Setorial, com os Presi
dentes e com os membros da ABAV, participei da for
mulação de leis. Ainda, Sra. Nair, participei de ques
tões que estavam mais restritas à minha diretoria,
como a do recadastramento, que foi fundamental. Na
época, não acontecia nenhuma campanha que não ti
vesse a parceria da ABAV. Ped íamos a todos que pro
curassem exatamente as agências filiadas à Associa
ção Brasileira de Agências de Viagens.

Por isso, Eduardo Sanovicz, tenho certeza de
que a ABAV agora tem um papel fundamental, porque
conseguimos aquilo que era pleito de todos nós: o Mi
nistério do Turismo. Tenho certeza de que a
EMBRATUR, o Ministério do Turismo e a ABAV, jun
tos, podem fazer muito por este País. Sinto-me honra
do de ser partícipe da ABAVede estar representando
o setor do turismo. Tenho certeza de que represento
mais fortemente a ABAV, entidade vigorosa no setor
do turismo.

Não tenho dúvida de que todos podemos cum
prir o nosso papel. A Casa do povo, a Câmara dos
Deputados, entidades representativas do setor de tu
rismo, como a ABAV, e órgãos governamentais, como

a EMBRATUR e o Ministério do Turismo, todos juntos
podemos conseguir o que mais o País necessita: em
prego. Somente o turismo, o entretenimento e o lazer
podem transformar essa realidade. Não estamos fa
lando só das grandes potencialidades do nosso País,
como as geográficas, com as quais Deus nos abenço
ou, mas de tantos outros setores que têm interface
com o turismo. E só o turismo pode induzi-los a gerar
empregos.

Sinto-me orgulhoso de falar em nome do meu
Líder, Jutahy Junior, representando o PSDB nesta
Casa. Tenho certeza, Dra. lsa Garbin, de que no meu
coração bate mais forte por ter sido membro da ABAV,
saído da agência de viagem Tropical, para chegar a
esta Casa e ser considerado o Deputado do turismo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 

Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado Au
gusto Nardes, grande liderança, batalhador nesta
Casa das causas das pequenas, microempresas e
das agências de viagem, grande parte delas se insere
nessa questão, registro a presença elogiosa de João
Martins Neto, Vice-Presidente da ABAV nacional; Ma
rio Dick, Presidente da ABAV do Rio Grande do Sul;
Ariel Alvin, Presidente da ABAV do Distrito Federal;
Pedro Galvão, Presidente da ABAV da Bahia; Paulo
Tadros, Presidente da ABAV do Amazonas; Carlos
Alberto Amorim Ferreira, Presidente da ABAV do Rio
de Janeiro; Ney Gonçalves, Diretor da ABAV Turismo
Receptivo; Afrânio Filho, da ABAV de Alagoas; Carlos
Moraes, Diretor de Eventos da ABAV Nacional; Maria
Pereira Montes, da ABAV de Mato Grosso do Sul;
Marcelo Teles, Presidente da ABAV de Goiás, e Ro
berto Macedo, Presidente da Varig.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Nar
des, que falará em nome do PPB.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, caro amigo Ronal
do Vasconcellos, parabenizo VExa. por ter tomado
iniciativa tão importante de homenagearmos a ABAV

Cumprimento o Presidente da Empresa Brasile
ira de Turismo, Eduardo Sanovicz, e o Presidente do
Conselho Nacional da Associação Brasileira de
Agências de Viagens, Tasso Gadzanis, que com
põem a Mesa.

Para nossa satisfação, acabam de chegar o Pre
sidente da VARIG, Roberto Macedo, o seu Diretor Re
gional, Delfim da Costa Almeida, e o Sr. Luiz Carlos
Buaes, Presidente do Conselho de Administração da
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empresa. É importante as companhias de viagem es
tarem presentes.

Homenageio igualmente as empresas de trans
porte, que levam para o exterior nossas cores, nossas
virtudes e, acima de tudo, nossa capacidade de rela
ções internacionais.

Minha homenagem toda especial a Roberto Ma
cedo, que neste momento representa as companhias
de aviação, e minha saudação a este Plenário.

Saúdo ainda os presidentes de ABAVs de cada
Estado, na pessoa de Mario Dick, meu amigo e con
terrâneo do Rio Grande do Sul. Os senhores são me
recedores do nosso reconhecimento pelo trabalho
que realizam em todo o País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Asso
ciação Brasileira de Agências de Viagem - ABAV
completa 50 anos de existência. Hoje, mais de 2.600
associados das quatorze agências pioneiras estão
espalhados por todo o País.

Seus objetivos são: representar os interesses
dos agentes de viagem; promover o congraçamento
de toda a classe; defender os legítimos interesses da
indústria de turismo em colaboração com o Poder
Público; fomentar o desenvolvimento do turismo in
terno; promover o treinamento de pessoal, bem
como congressos, exposições e conferências para
aprimoramento do setor.

As estatísticas comprovam que o setor de servi
ços é o mais promissor na economia mundial e que a
área de turismo, mais especificamente, vem se desta
cando tanto em quantidade quanto em qualidade.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística -IBGE, a movimentação turística re
percute sobre 52 diferentes segmentos da economia,
mantendo 5 milhões de empregados e rendendo 7 bi
lhões de dólares em impostos diretos e indiretos.

Caro Presidente Ronaldo Vasconcellos, ao fa
lar em impostos, não posso deixar de dizer, na qua
lidade de Presidente da Frente Parlamentar da Pe
quena e Média Empresa, que conseguimos gran
des vitórias nesta Casa, com a participação de
V.Exa. e dos Parlamentares presentes. Entre elas
cito a do SIMPLES, que articulamos como fundado
res da Frente Parlamentar.

Se o Brasil quiser uma política de melhor distri
buição de renda, deverá fortalecer a pequena e a mé
dia empresa. E não será com essa voracidade fiscal
que fortaleceremos o sistema nacional de turismo,
porque diminuiremos o emprego e aumentaremos a
informalidade.

Caro Presidente, é necessário que trabalhemos
para diminuir a tributação. Por isso, lutamos pelo
SIMPLES para as empresas de turismo, e agora tam
bém para que seja adotado nos demais segmentos.
Conseguimos incluir contadores, corretores de segu
ros, auto-escolas, franquias de correios, agentes loté
ricos; infelizmente, não conseguimos incluir outros
tantos segmentos. A informalidade no Brasil, hoje,
está em torno de 40 milhões, com uma população
economicamente ativa de 86 milhões. São 40 milhões
de brasileiros que não estão legalizados e registra
dos. E o setor de serviços é o que pode proporcionar
dignidade a essas pessoas, dando-lhes carteira assi
nada, emprego, salário, aposentadoria e condições
de cidadania. Caso contrário, não serão cidadãos,
mas marginais, párias da sociedade.

Lutamos também para que não aumentasse a
tributação da Contribuição Social sobre o Lucro Líqui
do, que infelizmente passou de 12% para 32%, com o
nosso voto contra. Lamentamos que isso tenha acon
tecido e esperamos que o Senado não referende sua
aprovação. Os prestadores de serviço devem ter lucro
para usarem em investimentos, o que reverterá em
crescimento para o País.

Vemos, nesse contexto, a importância da ABAV
ao completar 50 anos, o que demonstra maturidade,
experiência e capacidade de vôos mais altos. Os nos
sos números ainda são insignificantes, mesmo com a
projeção do Governo de chegarmos a 9 milhões de
turistas. Pretensão ainda muito tímida, diante da po
tencialidade brasileira.

Para encerrar, Sr. Presidente, permita-me dizer
mais algumas palavras. Eu que venho de uma região de
fronteira com a Argentina, da região das Missões, sei da
importância que tem qualquer recanto deste País em
termos culturais. No caso específico de Missões, há um
riquíssimo patrimônio histórico da humanidade para ser
mostrado ao Brasil. Encontrei edificações semelhantes
à que temos na nossa região em Macau, na Ásia. É fan
tástico descobrirmos na China uma igreja similar à da
região de Missões. Cultura nós temos.

Precisamos lutar no Congresso Nacional para
dar a entidades como a ABAV condições de comple
tarem 100 anos. Mas isso só será possível com traba
lho digno e se não houver aumento de tributos, viabili
zando empresas de transporte e fortalecendo o turis
mo, como fazem outras nações.

Neste momento em que comemoramos os 50
anos da ABAV, registro que é necessário que nos
unamos para que na reforma tributária não se aumen
te a voracidade fiscal e se dêem condições ao surgi
mento de entidades como a ABAV. São elas que re-
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presentarão O Brasil com dignidade, dando esperan
ça a este País, especialmente nos setores de turismo
e de serviço.

Contem com o apoio do Partido Progressista,
que, junto com o seu Líder Pedro Henry, se soma a
estas homenagens que estão sendo prestadas.

Deputado Ronaldo Vasconcellos, meus cumpri
mentos a VExa. por esta iniciativa. Conte com o apoio
deste Parlamentar, que é também Presidente da
Frente Parlamentar da Pequena Empresa, para dar
melhores condições aos pequenos e médios empre
sários do Brasil. O setor do turismo pode crescer mui
to, porque há potencial para isso.

Pior do que o desemprego é a guerra. Melhor do
que o emprego é a paz. Queremos paz no Brasil, e
para isso temos de dar à ABAV e a tantas outras enti
dades importantes condições de crescerem.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 

Numa demonstração de capilaridade e descentraliza
ção, esta Presidência tem o prazer de anunciar a pre
sença do Sr. Sérgio Bertoldo, Presidente da ABAV de
Santa Catarina; do Sr. Carlos Chaves, Presidente da
ABAV do Piauí; do Sr. Sérgio Lima Oliveira, Presiden
te da ABAV de Sergipe; e do Sr. Valmir Rosa Torres,
Diretor da ABAV nacional.

Lembro a todos os presentes que os Deputados
Augusto Nardes, Luiz Carlos Hauly, Alex Canziani e
outros que estiveram na Casa na Legislatura passada
contribuíram no sentido do avanço da legislação. O
trabalho contou com a participação do Sr. Tasso Gad
zanis. S.Sa. deve lembrar-se de que fizemos questão
de mencionar o nome das agências de viagem e turis
mo, embora extenso, a fim de ficar bastante claro para
os burocratas a inclusão das empresas de viagem no
imposto simplificado, o Simples.

Registro também que a Subcomissão de Turis
mo lançou, em âmbito nacional, um programa para
definição de um símbolo para o ecoturismo nacional
ou mais símbolos, se for o caso de regionalizarmos.

Suscito neste momento a questão para solicitar
às senhoras e aos senhores presentes que, colocan
do a criatividade à prova, dêem-nos sugestões sobre
um ou mais símbolos para o ecoturismo nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Concedo a palavra ao Deputado Reinaldo Betão, que
falará pelo PL.

O SR. REINALDO BETÃO (PL - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcellos; Sras. e Srs. Deputados; Sr. Eduardo
Sanovicz, Presidente do Instituto Brasileiro de Turis-

mo - EMBRATUR; Sr. Tasso Gadzanis, Presidente do
Conselho Nacional da Associação Brasileira de
Agências de Viagens - ABAV. Quero parabenizar o
Presidente da Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo, Deputado Léo Alcântara, como
também o Deputado Alex Canziani, Presidente da
Frente Parlamentar do Turismo, e cumprimentar o Sr.
Carlos Alberto Amorim, Presidente da ABAV do Rio
de janeiro, instituição que hoje completa 50 anos. Foi
lá que tudo começou. Quero ainda cumprimentar os
Presidentes das ABAVs estaduais.

Uma das maiores e mais importantes vocações
do Brasil é, com certeza, o turismo. Vocação que se
vem realizando significativamente nas últimas déca
das, graças ao esforço de empresas, instituições e
governantes dispostos a transformar o Brasil em
grande potência turística mundial.

Entre as instituições, encontra-se a Associação
Brasileira de Agências de Viagens - ABAV, cujo cin
qüentenário de fundação a Liderança do PL comemo
ra na presente sessão solene. Ao fazê-lo em nome
dos companheiros do Partido Liberal, prestamos a ho
menagem que se deve não apenas à família abaviana,
mas também a todos os profissionais que se relacio
nam direta ou indiretamente ao turismo, homens e
mulheres que dão o melhor de si em prol do desenvol
vimento econômico e social do povo brasileiro.

Cerca de 10% do Produto Interno Bruto mundial
provêm do turismo, que se põe, assim, entre as mais
expressivas forças econômicas do planeta. Poucas
são realmente as atividades que rendem tanto a custo
tão pequeno. O turismo não polui as águas nem a
atmosfera, não ameaça a vida nem consome recur
sos naturais. A chamada indústria sem chaminés pro
va-se, pois, uma atividade politicamente correta, este
io de economias como a da França, da Espanha, dos
Estados Unidos e da Itália.

Segundo a Organização Mundial do Turismo,
688,6 milhões de pessoas viajaram pelos cinco conti
nentes ao longo de 2001. Pena que nesse bilionário
negócio a participação do Brasil seja inferior a 1%.
Ainda assim, recebemos naquele ano 4,9 milhões de
turistas, que acrescentaram à economia brasileira
aproximadamente 3,7 bilhões de dólares.

Não obstante os problemas, o Brasil passou, en
tre 1994 e 1999, do 43° para o 29° lugar entre os desti
nos turísticos mais procurados em todo o mundo. De
acordo com a Embratur, cerca de 150 mil estabeleci
mentos atuam no setor turístico brasileiro, com mais
ou menos 1,2 milhão de postos de trabalho. No uni
verso de todas as atividades que se ligam de uma ou
de outra maneira ao turismo, o número de empregos
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sobe para 4,6 milhões, o que corresponde a 6% da pelo competente Deputado Léo Alcântara, do PSDB
população economicamente ativa. do Ceará.

Na área, é da maior relevância o papel da Asso- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) -
ciação Brasileira de Agências de Viagens. Fundada Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Evilásio,
em 1953, no Rio de Janeiro, a ABAV conta hoje com que falará pelo PSB.
2.600 sócios, em 24 Estados e no Distrito Federal. O O SR. DA. EVILÁSIO (PSB - SP. Pronuncia o
congresso anual da associação é o maior e mais im- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
portante evento profissional do setor na América Lati- Deputados, senhores convidados, é uma honra falar
na. Reúne, em média, 14 mil participantes, entre ex- em nome do meu partido, o PSB, sobre a Associação
positores, agentes de viagens, operadores, compa- Brasileira de Agências de Viagens - ABAV, entidade
nhias aéreas e locadoras de veículos. sem fins lucrativos, constituída por agências de via-

Muitos são os projetos da ABAV para os próxi- gens e turismo, sócios ativos, e outras empresas do
mos anos, porque gigantesco é nosso potencial turís- segmento turístico, tais como locadoras de veículos,
tico. Temos belezas para todos os gostos, opções hotéis, órgãos oficiais e empresas de eventos, tidos
para todos os interesses: da Floresta Amazônica à como sócios afiliados.
planície do cerrado, do Pantanal Mato-Grossense às
Missões gaúchas, do São João nordestino ao Carna- Todos sabemos que a indústria do turismo, um

dos segmentos mais prósperos da economia, cres
vai carioca, do barroco mineiro à arquitetura brasilien-
se. Resta-nos saber transformar esse magnífico te- ce de forma geométrica. Segundo dados da Organi-
souro em fonte de riqueza econômica e desenvolvi- zação Mundial de Turismo, até o ano 2020, o turis-
mento social. mo no mundo deve triplicar. Isso indica que 1 bilhão

Esse o sentimento com que a Liderança do PL e 600 milhões de pessoas gastarão 2 trilhões de dó-
comemora os 50 anos da Associação Brasileira de lares por ano. Trata-se, por conseguinte, de filão
Agências de Viagens. Que os abavianos continuem a que pode, e muito, ajudar o País a superar suas difi-
fazer do turismo uma janela para mostrar ao mundo cuIdades econômicas e, o que é fundamental, gerar
as belezas do Brasil e os encantos do povo brasileiro. novos postos de trabalho.

Deixo registrado especial pedido: que o con- Foi pensando nisso que catorze agências de vi-
gresso realizado anualmente pela ABAV tenha lugar agens resolveram unir-se e fundar, em 28 de dezem-
em nosso Estado, o Rio de Janeiro, que muito tem so- bro de 1953, no Rio de Janeiro, uma organização que
frido com as últimas ocorrências. Assim sendo, a insti- as representasse. Refiro-me à ABAV, cujos principais
tuição colaborará com o Estado, por onde chegam objetivos são representar os interesses dos agentes
70% dos turistas que vêm ao Brasil. Se não for possí- de viagens, promovendo o bem-estar social e o con-
vel realizar o congresso na Capital, oferecemos vá- graçamento da classe em todo o território nacional;
rias opções, tais como a região serrana, a Região dos defender os legítimos interesses da indústria de turis-
Lagos e muitos outros locais bonitos. mo como um todo, colaborando com os Poderes PÚ-

Muito obrigado. (Palmas.) blicos no estudo e solução dos problemas da área; fo-
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) _ mentar o desenvolvimento do turismo nacional em to-

A Presidência registra a presença em plenário dos das as suas manifestações; promover a divulgação e
Srs. Edmilson Rodrigues, Presidente da ABAV do Ce- publicidade das matérias de interesse da entidade, le-
ará; Paulo Wiedmann, Assessor Jurídico da ABAV; vando ao conhecimento dos associados todos os
Delfim da Costa Almeida, Diretor Regional da VARIG acontecimentos referentes ao turismo nacional; pro-
no Distrito Federal; Luiz Carlos Vaini, Presidente do mover congressos, exposições de turismo e conferên-
Conselho de Administração da VARIG; Moacir Rober- cias que contribuam para o desenvolvimento técnico
to, Presidente da CONTRATO, e Nelson de Abreu do setor e valorizar e treinar seus recursos humanos.
Pinto, Presidente da Confederação Nacional do Turis- Cinqüenta anos depois, estamos aqui para ho-
mo - CNTUR. menagear a entidade, que possui por volta de 2.600

Registro ainda que a ABAV de meu Estado, Minas associados, distribuídos por 24 Estados e o Distrito
Gerais, comemora em 2003 vinte anos de existência. Federal. Ao longo de décadas, a ABAV participou de

Lembro ainda que a Subcomissão de Turismo praticamente todos os momentos do turismo brasilei-
está diretamente ligada à Comissão de Economia, ro, tomando posição e destacando-se pela dedicação
Indústria, Comércio e Turismo da Casa, presidida de seus associados.
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Apenas para exemplificar a importância das
ações da ABAV, lembramos o Congresso Brasileiro
de Agências de Viagem e Exposição de Turismo, im
portantíssimo evento realizado sob sua iniciativa, que
já se tornou o maior e mais importante evento profissi
onal do setor em toda a América Latina. O evento con
ta, em média, com 14 mil participantes, entre exposi
tores, agentes de viagens, locadoras de veículos, ins
tituições financeiras, órgãos oficiais, operadores,
companhias aéreas, administradoras de cartões de
crédito, imprensa especializada, etc.

Outro exemplo de coerência e luta dessa Asso
ciação em prol do turismo ocorreu em 1986, quando o
então Presidente José Sarney, por força de decreto,
eliminou praticamente todas as exigências existentes
para concessão de registro a agências de viagens. A
ABAV foi veementemente contrária à medida, lem
brando que tal decisão poderia gerar distorções futu
ras, como, por exemplo, falta de capacitação dos pro
fissionais. Mantendo-se coerente com a posição as
sumida então, a ABAV é até hoje rigorosa na aceita
ção de novos associados. Por adotar tais critérios, as
2.600 agências reunidas pela entidade dominam
nada menos que 80% do mercado.

Sr. Presidente, obviamente, para que milhões
de pessoas viajem, seja a lazer seja a negócios, é ne
cessário que outros tantos milhões trabalhem para
movimentar a grande máquina formada pelos servi
ços oferecidos por companhias aéreas, hotéis, agên
cias de viagens, locadoras de veículos, restaurantes e
comércio de modo geral. Trata-se, portanto, de ativi
dade que merece especial atenção de nossos gover
nantes. Sobretudo num país como o nosso, natural
mente vocacionado para o turismo, a atividade não
deve ser relegada a segundo plano. Nossas atrações
naturais têm de ser aproveitadas. Tal aproveitamento
se dá com a correta exploração da atividade turística.

Por tudo que a ABAV tem feito de concreto nes
sa área, quero, neste momento, destacar o importan
te papel que tem desempenhado em defesa do cres
cimento do setor no Brasil, buscando viabilizar o turis
mo e, conseqüentemente, gerando renda e emprego.

Por isso, congratulo-me com toda a sua direto
ria, na pessoa do seu Presidente, Sr. Tasso Gadzanis,
com os associados e funcionários.

Por último, gostaria de parabenizar o nobre Depu
tado Ronaldo Vasconcellos pela louvável iniciativa de re
querer a realização desta merecidíssirna homenagem.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Convido para compor a Mesa o nobre Senador Paulo
Octávio.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Com a palavra o nobre Deputado Alex Canziani, que
falará pelo PTB.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB - PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, que todos os nossos
esforços desafiem as impossibilidades. Lembrem-se
de que as grandes proezas da história foram conquis
tas do que parecia impossível- Charles Chaplin.

Sr. Presidente, nobre Deputado Ronaldo Vas
concellos, um dos autores desta brilhante e oportu
na sessão solene; prezado Presidente da ABAV na
cional, Dr. Tasso Gadzanis, que hoje representa os
mais de 3 mil agentes de viagens espalhados pelo
Brasil nesta homenagem do povo brasileiro; meu
querido e estimado Paulo Octávio, ex-Deputado Fe
deral, grande lutador, e agora, com muita compe
tência, no Senado Federal, inclusive presidindo a
Subcomissão de Turismo daquela Casa, a quem
parabenizo pelo seu trabalho.

Cumprimento e parabenizo o amigo Eduardo
Sanovicz, exemplo de competência e grande lutador
pelo desenvolvimento do turismo brasileiro, atual
mente na presidência da EMBRATUR.

Cumprimento e parabenizo também todas as
mulheres presentes, na pessoa de Nair Xavier Lobo,
ex-colega desta Casa, atualmente desenvolvendo
com muita competência grande trabalho na
EMBRATUR - espero que siga com a mesma disposi
ção e com a mesma garra, persistindo na luta que em
preendeu na Câmara dos Deputados para que cada
vez mais desenvolvamos o turismo brasileiro.

Saúdo todos os presentes e todas as lideranças.
Meu amigo Moacyr Roberto Tesch Auesvald,

Presidente da Contratuh, em seu nome saúdo todos
os trabalhadores brasileiros, que com certeza estão
nos acompanhando nesta manhã.

Na condição de Deputado Federal representan
te do Estado do Paraná, externo a nossa satisfação
em participar desta sessão de homenagem à ABAV.

Quando falamos em 50 anos, muitos compa
nheiros pensam: será que é muito ou pouco tempo?
Para um país não é muito, mas para pessoas, sim. E o
que dizer de 50 anos de trabalho de uma entidade em
prol do desenvolvimento do turismo no Brasil?

A ABAV, Dr. Mario Dick, tem lutado pelo fortale
cimento do setor, que gera emprego, renda e desen
volvimento. Ainda ontem, em um histórico jantar do
turismo brasileiro, Deputado João Pizzolatti, tivemos
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a oportunidade de ver os projetos que estão sendo
implementados pelo Governo Federal, a cargo do Mi
nistro Walfrido dos Mares Guia, para desenvolver o
setor no País.

Deputado Ronaldo Vasconcellos, sem dúvida
alguma a ABAV é um parceiro fundamental para mos
trarmos ao mundo nossas belezas naturais, nossa di
versidade cultural. Ela tem tido papel fundamental
para que possamos mostrar ao povo brasileiro e aos
povos de todas as nações o que é o nosso Brasil.

É por isso que a Câmara dos Deputados realiza
esta sessão solene para agradecer à Associação Bra
si�eira de Agências de Viagem pelo importante traba
lho que tem feito em todo o País. E foi por isso que
aprovamos nesta Casa o projeto que regulamenta a
atividade dos agentes de viagem brasileiros, penden
te de apreciação no Senado. Ele terá a chance de rea
firmar a importância da categoria. A ABAV, há 50
anos, com competência e determinação, trabalha em
prol de um país mais justo, humano e desenvolvido.

Por tudo isso, povo brasileiro que nos acompa
nha nesta manhã pela TV Câmara e pela Rádio Câ
mara, hoje é um dia especial para o Parlamento brasi
leiro: estamos homenageando a ABAV, principalmen
te o seu Presidente, Sr. Tasso Gadzanis, e também o
turismo brasileiro. Não há como falar em turismo sem
falar na ABAV, nos agentes de viagem.

É com grande alegria e satisfação que, em
nome do meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro,
agradeço à ABAV o trabalho que tem feito em busca
do desenvolvimento e de um país cada vez melhor
para todos.

Parabéns à ABAV nacional! Parabéns a cada
um dos senhores! Viva o turismo brasileiro!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 

Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito,
esta Presidência agradece aos órgãos de comunica
ção desta Casa: à TV Câmara, que está cobrindo ao
vivo e em cores esta sessão solene, à Rádio Câmara,
ao Jornal da Câmara e à Agência Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Tem a palavra o nobre Deputado Wilson Santiago,
que falará pelo PMDB.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Sr. Presidente da ABAV, associados
de todo o Brasil, Senador Paulo Octávio, demais con
vidados, a propósito deste meio século de existência
da Associação Brasileira de Agências de Viagens, é
necessário, antes de mais nada, fazer uma constata-

ção: o Brasil está subestimado, internacionalmente,
como destino turístico. Até mesmo o fluxo interno de
turistas é prejudicado, por exemplo, pelas notícias
que temos sobre a violência no Rio de Janeiro, a pre
cariedade da conservação do patrimônio histórico em
Ouro Preto ou a poluição de várias praias, como as de
Salvador, na Bahia.

Se temos dificuldades em construir o Brasil para
os seus moradores, mais difícil ainda é convencer os
visitantes. Não é de se admirar, portanto, que países
como o México ou a Argentina recebam mais turistas
do que nós. A triste verdade é que houve anos em que
cidades como Buenos Aires ou Montevidéu, sozi
nhas, receberam mais estrangeiros do que Rio de Ja
neiro, Salvador, São Paulo, Paraíba e todas as nossas
praias, florestas, serras, cidades históricas e estân
cias hidrominerais somadas.

Trata-se, evidentemente, de uma despropor
ção, causada, em grande parte, como dizíamos, pe
las notícias negativas que a sociedade brasileira
está sempre gerando para as agências de notícias
internacionais.

É preciso reverter essa tendência, tendo-se em
vista duas perspectivas: a do Governo e a das agên
cias de viagem, bem representadas pela ABAV.

Quanto melhor o Governo, maior sua perspecti
va em relação ao cidadão comum, para quem é vital o
bom funcionamento de instituições como as de edu
cação e saúde pública, a Justiça, inclusive a Justiça
Eleitoral, as Prefeituras, a Polícia etc. No Brasil de
hoje isso ainda não é uma realidade, e certamente o
caos urbano, os menores abandonados, a criminali
dade, os pedintes, os esfomeados e a ausência de
transporte público eficiente são fatores que espantam
turistas estrangeiros e nacionais.

Se o Governo conseguir cumprir seus deveres
com os cidadãos, como cumpre a França, maior desti
no turístico mundial, é garantido que o fluxo de visi
tantes poderá decuplicar em poucos anos. Basta que
o Programa Fome Zero cumpra o que prometeu: tor
nar o Brasil muito mais atraente, independentemente
de qualquer investimento específico em infra-estrutu
ra turística.

A Associação Brasileira de Agências de Viagem
não pode esperar, nem nunca esperou, pelos resulta
dos da eficiência governamental. O pouco que lhe
compete fazer, porém, ela tem feito com exemplar dili
gência, colaborando com instâncias municipais, esta
duais e federais, fomentando a presença da iniciativa
privada e do terceiro setor, as organizações não-go
vernamentais, em projetos de incentivo ao turismo.
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Formando pessoal qualificado, denunciando
práticas abusivas contra os consumidores, propondo
políticas nacionais para o setor, enfim, funcionando
como uma espécie de Ministério do Turismo infor
mai, a ABAV está relacionada com projetos que aju
dam, ainda que transversalmente, na reconquista da
cidadania.

O Município de Bonito, em Mato Grosso do Sul,
é o melhor exemplo de como o turismo - no caso o

ecoturismo - pode gerar empregos, renda, impostos
e benfeitorias públicas sem degradar o meio ambien
te, criando, como subproduto, consciência ecológica
e reforço dos laços comunitários.

Se a ABAV, em colaboração com o Governo,
conseguisse repetir em âmbito nacional a metade do
sucesso da experiência de Bonito, poderíamos nos
dar por satisfeitos. Há, no entanto, ainda um longo ca
minho a ser percorrido; mais um motivo para esta
Casa reforçar seus laços com a ABAV, representante
de mais de 2.500 agências de turismo, responsáveis
por 80% do turismo nacional. Estamos falando, se
nhoras e senhores, de melhorias na qualidade de vida
do povo brasileiro e de milhões de turistas que, na
verdade, têm intenção de visitar o nosso País.

Neste instante, o PMDB, representado por sua li
derança, quer se unir à ABAV e a todas as entidades re
presentativas do setor turístico para, juntos, ajudarmos
a mudar a realidade e fazer com que o Brasil continue,
no exterior e dentro da sua própria terra, sendo exemplo
para a expansão do turismo nacional.

Muito obrigado a todos e parabéns aos repre
sentantes da ABAV. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Esta Presidência concede a palavra, pela ordem, ao
Deputado João Pizzolatti.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
primento, com muito prazer e muita honra, V.Exa.,
que está hoje presidindo os trabalhos; o Dr. Tasso
Gadzanis, Presidente do Conselho Nacional da ABAV
e os agentes de viagem de todo o País pelos seus 50
anos; o Dr. Eduardo Sanovicz, Presidente da
EMBRATUR, representante do Ministro Walfrido Ma
res Guia - como disse o Deputado Paulo Bauer, em
Santa Catarina, com esse nome, só poderia ser Mi
nistro do Turismo, porque ele inclui o guia e o mar; e o
Senador Paulo Octávio, que no mandato passado
atuou conosco na Subcomissão do Turismo e hoje
está nos representando no Senado Federal.

É claro que este momento é de alegria, de festa,
de homenagem, e a ABAV faz por merecer. Um grupo,
uma entidade de pessoas que foi um dos principais
instrumentos da movimentação de turistas interna
mente, um dos principais instrumentos da vinda de tu
ristas do exterior para o Brasil, ajudando-nos a reduzir
o déficit da balança comercial. Somos superavitários
na balança comercial.

Agora, é importante que todos nós tenhamos
consciência de que, para efetivamente deflagrarmos
o turismo no País, como economia, como instrumento
de geração de emprego e de renda, é necessário pri
orizar o turismo. Mas essa prioridade não se pode dar
apenas no discurso. No comando desse setor, não
podemos apenas contar com craques como o Presi
dente da EMBRATUR ou o Ministro do Turismo.

Precisamos dar condições a essas pessoas de
desenvolverem o marketing turístico de nosso País
no exterior, a fim de que o mundo conheça o Brasil
como ele efetivamente é e que possamos mostrar
nossas potencialidades. Os estrangeiros precisam
saber que temos mais do que o futebol, problemas
sociais, cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo
ou mulheres bonitas. Precisamos criar instrumentos
orçamentários, por meio de prioridades políticas e de
governo, para que planejemos, nos capacitemos e
promovamos o marketing turístico. Realmente, te
mos de encarar o turismo como um setor econômico
importante para o País não apenas no que se refere à
balança comercial, mas também como setor que gera
emprego e renda - é disso que precisamos.

Nos últimos anos, como Presidente da Subco
missão de Turismo e juntamente com o Deputado
Alex Canziani, com a ex-Deputada Nair Xavier Lobo e
com o atual Presidente da Subcomissão, tive a honra
de contribuir com o aumento da participação do turis
mo no Orçamento Geral da União. Mas somente isso
não é suficiente. É preciso que o Governo priorize as
ações e a forma de trabalho para darmos condições à
iniciativa privada de se desenvolver e fazer sua parte.

No Brasil, o turismo aconteceu muito mais por
iniciativa dos próprios empresários do que em virtude
de programas oficiais de governo. Além disso, para
que possamos conseguir os instrumentos necessári
os a que a dotação orçamentária seja maior e que de
senvolvamos um planejamento estratégico para o tu
rismo, precisamos que o setor turístico se organize
politicamente. Esse setor tem de fazer política, buscar
seus representantes e eleger Vereadores, Deputados
Estaduais e Deputados Federais. Temos de sair do
discurso da boa vontade e partir para a representa
ção como a única forma de realmente nos fortalecer-
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mos nos três âmbitos de governo que formam a má
quina pública.

Faço este registro com muita emoção e carinho
porque sou um apaixonado pelo setor. Acredito no tu
rismo e temos de investir nele.

Esta Casa está manifestando a vontade de con
tinuar trabalhando e defendendo o turismo brasileiro,
porque entende que ele é importante não só para os
agentes de viagens, que defenderam essa bandeira,
muitas vezes, isoladamente, mas para todo o setor.

Parabéns aos agentes de viagens de todo o
País!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 

Aproveito a homenagem prestada pelo Deputado
João PizzolaMi, para destacar o muito que S.Exa. tra
balhou pelo SIMPLES, como já aludido por mim on
tem e no meu pequeno pronunciamento hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Luiz
Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Ro
naldo Vasconcellos, obrigado pelas generosas pala
vras de ontem e de hoje nesta cerimônia de homena
gem à ABAV pelo transcurso de seu 50° aniversário.

É uma alegria participar deste evento ao lado do
Presidente da ABAV, Tasso Gadzanis, do Presidente
da Embratur, Eduardo Sanovicz, dos Presidentes das
entidades e dos Deputados, em especial do Depu
tado Alex Canziani, Presidente da Frente Parlamentar
do Turismo.

Quero externar nossa preocupação em favor do
crescimento da economia, da geração de emprego e
renda.

A indústria brasileira de turismo tem imenso po
tencial a ser explorado. Temos algumas pedras no
meio do caminho, como a regulamentação. O Presi
dente Tasso deixou isso bem claro ontem, ao dizer
que já foi enviado um projeto da Câmara dos Deputados
para o Senado Federal, de autoria do Deputado Alex
Canziani, Relatado pelo Deputado Ronaldo Vascon
cellos.

Temos uma crise no setor aeroviário brasileiro.
O Congresso Nacional e o Poder Executivo têm de
estar muito atentos no que diz respeito às viagens
pelo Brasil e as internacionais.

Temos de criar uma força-tarefa ligada à Asso
ciação Brasileira de Agências de Viagens para resol
ver essa questão. Temos imensos problemas de loco-

moção no interior do Brasil para as capitais, o que
atrapalha o turismo comercial e de lazer.

É com satisfação que registramos o cinqüente
nário dessa associação importantíssima no desenvol
vimento da economia do País e o nosso contenta
mento por ter podido ajudar, ao lado de outros compa
nheiros, na luta pela criação do regime simplificado
de pagamento de impostos federais.

O Simples é uma reforma tributária que não
aconteceu até hoje. De certa maneira esse imposto
reduz os custos das empresas que o adotam - hoje já
são 3 milhões. Com essas novas atividades que apro
vamos na Medida Provisória n° 107, aprovada na Me
dida Provisória n° 66, ano passado, temos certeza de
que engrossaremos o SIMPLES com pelo menos
mais 300 mil empresas brasileiras.

Nosso grande ideal é a reforma tributária, é a
simplificação total. Tenho uma proposta com começo,
meio e fim que faria a simplificação total no sistema
tributário. Mas é um assunto para depois.

Parabéns às entidades, ao filiados e ao nosso
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, a quem
agradeço de coração pela lembrança do trabalho, que
é nosso. Falo em nome dos Deputados porque sei do
anseio de cada um dos 513 Parlamentares. Nossas
propostas foram amadurecidas ao longo dos anos
que trabalhamos em favor do País.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 

Prezados Tasso Gadzanis e Eduardo Sanovicz, Sras.
e Srs. Deputados, dirigentes abavianos, diretores da
VARIG, diretores do Pan Rotas, da CNTUR, da Con
trato, convidados e convidadas, nossas considera
ções finais serão rapidíssimas.

Em primeiro lugar, quero lembrar da importân
cia de sessão solene como esta. Nela, o convidado
não tem o direito de usar a palavra. O dirigente-mor
do turismo nacional, Eduardo Sanovicz, tem apenas o
direito de escutar, não pode utilizar a tribuna, nem
mesmo o Senador Paulo Octávio, de acordo com nos
so Regimento, pode fazê-lo.

Falaram dez Parlamentares de diversos Esta
dos, de diversos partidos. Isso nos deixa tranqüilos,
porque os compromete cada vez mais com o turismo.

A Subcomissão de Turismo, que de fato e de
direito encontra-se na segunda Legislatura, tem
hoje a participação efetiva de 25 Sras. e Srs. Depu
tados. Na Legislatura passada, haviam apenas
seis abnegados.

Quero lembrar-lhes que às quintas-feiras a
Subcomissão de Turismo encontra-se à disposi
ção de todos os setores do turismo nacional, sejam
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eles organizados, ou coletivos, como a ABAV, para
um encontro de trabalho. Na próxima semana, va
mos ter um encontro, já agendado, com o
SEBRAE, que vai apresentar suas agruras e mos
trar algumas possibilidades.

Deixo claro para todo o Brasil, prezado Tasso
Gadzanis, que a Subcomissão de Turismo se reúne
toda quinta-feira, às 9h, com o setor organizado da
sociedade civil e com seus 25 membros.

Por fim, advirto os Srs. Parlamentares de que
vamos ter sessão extraordinária, às 11 h15min, para
votação de matérias.

A homenagem pública prestada à ABAV, por di
versos Parlamentares, partidos e Estados, é um reco
nhecimento de toda a sociedade brasileira pelos 50
profícuos anos de existência dessa entidade tão bem
presidida por V.Sa, Sr. Tasso Gadzanis.

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 13 minutos.)

Ata da 798 Sessão, Extraordinária,
Matutina, em 15 de maio de 2003

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

ÀS 11 HORAS E 18 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Severino Cavalcanti
Ciro Nogueira
Wilson Santos

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 336 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
MOISÉS L1PNIK PDT
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL
DAVIALCOLUMBRE PDT
EDUARDO SEABRA PTB
JANETE CAPIBERIBE PSB

VALDENOR GUEDES PPB
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANN PONTES PMDB

ASDRUBAL BENTES PMDB

JADER BARBALHO PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT

RAIMUNDO SANTOS PL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 11

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
FRANCISCO GARCIA PPS
LUPÉRCIO RAMOS PPS
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
Total de Rondônia: 5
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HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PPB
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PPB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
Total de Piauí: 7

Maio de 2003

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PL
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO NOVAIS PMDB
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB

ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB

INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB

ROBERTO PESSOA PFL
Total de Ceará: 17

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PFL
PHILEMON RODRIGUES PTB
WELLlNGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
FERNANDO FERRO PT
JOSÉ CHAVES PTB
MARCOS DE JESUS PL

MAURíCIO RANDS PT
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
RICARDO FIUZA PPB
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB

ROGÉRIO TEÓFILO PFL

Total de Alagoas: 5
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SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PPB
JACKSON BARRETO PTB
Total de Sergipe: 3

BAHIA

AUCE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
BASSUMA PT
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL

PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 31

MINAS GERAIS

ATHOS AVEUNO PPS

BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL

DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL

EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PPB
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVOJOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL

ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB

SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VITTORIO MEDIOU PSDB

Total de Minas Gerais: 36

EspíRITO SANTO

IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCEUNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PPB

RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSDB

Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALMIR MOURA PL
ANDRÉ LUIZ PMDB

I
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ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BISPO RODRIGUES PL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DR. HELENO PSDB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PPB
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PDT
JORG E BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PSB
JULIO LOPES PPB
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PSB
PAULO BALTAZAR PSB
REINALDO BETÃO PL

SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PPB

Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdeB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PL
CELSO RUSSOMANNO PPB
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PPB
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT

GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PSB

IARA BERNARDI PT

ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdeB

JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOVINO CÂNDIDO PV

JULIO SEMEGHINI PSDB

LOBBE NETO PSDB

LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB

MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MICHEL TEMER PMDB

MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB

ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA

PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT

RUBINELLI PT
VALDEMAR COSTA NETO PL
VANDERLEI ASSIS PRONA
WALTER FELDMAN PSDB

Total de São Paulo: 46

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL

ROGÉRIO SILVA PPS

THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATlCO PTB

WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 5
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GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB

JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PSDB

LEANDRO VILELA PMDB

LUIZ BITTENCOURT PMDB

NEYDE APARECIDA PT

PEDRO CHAVES PMDB

PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PPB
SANDES JÚNIOR PPB

SANDRO MABEL PL
VILMAR ROCHA PFL

Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT

GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT

VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB

Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB

ALEX CANZIANI PTB

ANDRÉ ZACHAROW PDT
CEZAR SILVESTRI PPS

COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PPB

DR. ROSINHA PT

ORA. CLAIR PT

EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PPS

GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB

JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PPB
MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PPB
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PL

OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT

RICARDO BARROS PPB

SELMA SCHONS PT
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT

EDISON ANDRINO PMDB
JOÃO PIZZOLATIl PPB

LEODEGAR TISCOSKI PPB

MAURO PASSOS PT

PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON S.PART.
ZONTA PPB
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PPB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PPB
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PPB
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO PIMENTA PT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 18

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. RONIVON SANTIAGO, servindo como
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte:

ATO DA PRESIDÊNCIA

Titular
Ariosto Holanda

Titular
José Linhares.

PSDB

Suplente
Júlio Redecker - vaga do PPB

Julio Semeghini.

PPB

Suplente

Brasília, 15 de maio de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente.

Proposição: RES 17/97

COMISSÃO CONSELHO

PT

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das suas atribuições e de conformidade com o
disposto na Resolução n° 17, de 1997, decide ins
talar o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tec
nológica de que trata o art. 275, do Regimento
Interno, órgão que tem por objetivo oferecer o em
basamento técnico-consultivo, necessário ao pla
nejamento de políticas públicas e ao processo de
cisório legislativo, e

Resolve:

1 - designar para compô-lo, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa e o Dr. Ricardo
José Pereira Rodrigues, Diretor da Consul
toria Legislativa; e

2 - designar para presidi-lo o Sr. Depu
tado Luiz Piauhylino, por indicação da Mesa
Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Mag
no. S.Exa. disporá de cinco minutos.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero, hoje, ressaltar matéria publicada na revista
Forbes, edição de 30 de abril, a respeito do movi
mento de fusão da siderurgia brasileira.

A primeira grande fusão ocorreu recentemente.
Uniram-se os grupos Acesita, hoje Arcelor, e Aceralia,
promovendo grande mudança no quadro siderúrgico
mundial.

Há possibilidade de fusão da USIMINAS, CST e
CSN, com o que o grupo poderá tornar-se um dos
maiores do mundo em produção de aço.

Sob a liderança do Presidente Rinaldo Campos
Soares, nas últimas semanas, esteve reunida com o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma comitiva do
Instituto Brasileiro de Siderurgia, ocasião em que pu
deram tratar do assunto.

A jornalista Aline Lima, na referida matéria, faz
uma relato dos desdobramentos verificados no setor
siderúrgico brasileiro. Diz, no preâmbulo da matéria, o
seguinte:

Suplente
1 (uma) vaga.

Suplente

Lincoln Portela

Suplente
Roberto Jefferson

Titular

João Paulo Gomes da Silva

PL

PSB

PTB

Titular
Félix Mendonça

Titular
Renato Casagrande

Suplentes
Ivan Valente

Walter Pinheiro

Suplente
2 (duas) vagas

Suplentes

Dr. Pinotti
Luiz Bittencourt

PFL

PMDB

Titulares
Gilmar Machado

Teima de Souza

Titulares
Luiz Carreira
Paulo Bauer

Titulares

José Ivo Sartori
Moreira Franco
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"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
recebeu, poucas semanas atrás, uma comi
tiva com dez executivos do Instituto Brasilei
ro de Siderurgia (IBS). O motivo do encon
tro, que durou cerca de duas horas, era
apresentar uma radiografia do setor. Nadan
do contra a enxurrada de barreiras de todo
o tipo impostas pelos países desenvolvidos
- em especial os Estados Unidos - a side
rurgia brasileira não morreu na praia. Ao
contrário, continua firme e forte. Em 2002, a
produção alcançou 29,6 milhões de tonela
das, equivalentes a 52,5% da produção da
América Latina. As exportações geraram di
visas de US$2,9 bilhões, contribuindo em
19% para o saldo líquido da balança comer
ciai brasileira. Atualmente, o Brasil ocupa a
posição de oitavo produtor mundial de aço e
quarto maior exportador".

Portanto, a siderurgia é um produto de ponta,
importantíssimo para o equilíbrio da nossa balança
comercial.

O Brasil, nos últimos dez anos, modernizou-se e
equipou-se. Enquanto os Estados Unidos estão com
seu parque siderúrgico em sucata, tendo de recorrer
a medidas como sobretaxação do aço, para impedir
todo o investimento e a eficiência da siderurgia nacio
nal brasileira, alcançamos um patamar de produtivi
dade exemplar para todo o mundo.

Quero que o setor siderúrgico brasileiro conti
nue sendo exitoso, até porque as lideranças sérias
que estão à frente dessas importantes empresas na
cionais têm mostrado austeridade, eficiência, bem
como têm tido comprometimento social. Depois da
privatização, problemas surgiram, mas é inegável a
sensibilidade do setor no trato das questões de ordem
social.

Sr. Presidente, solicito que essa matéria seja re
gistrada nos Anais da Casa, por sua importância his
tórica para o momento.

Cumprimento, na pessoa de Rinaldo Campos
Soares, todas as lideranças da siderurgia brasileira.
Torço para que esse importante negócio para o Brasil
seja concretizado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to a oportunidade para tratar de outro assunto.

O Município de Ipatinga, Minas Gerais, governa
da há quinze anos pelo Partido dos Trabalhadores,
inaugurou a Unidade de Saúde do Bairro Bom Retiro,
que vai contar com novas equipes do Programa Saú-

de da Família para atender a uma população estima
da em mais de 20 mil moradores.

Seria apenas mais uma inauguração de obra
comum, mas não é. Ipatinga, com cerca de 250 mil
habitantes, está entre as únicas cidades do seu por
te, em toda a América Latina, que possui pratica
mente 100% de tratamento de água e esgoto. Tem
um dos melhores índices de urbanização e a maior
área verde por habitante. Os avanços nas áreas de
saúde e saneamento básico vêm sendo as grandes
marcas do Governo popular eleito pela primeira vez
em 1988 e que, de lá para cá, implementou diversas
outras políticas sociais de alta relevância, como na
educação, no meio ambiente e no setor de moradia.

A nova unidade de saúde é resultado de uma
promissora parceria firmada entre a Prefeitura Munici
pal, a USIMINAS e o centro universitário UNILESTE. A
obra foi construída em tempo recorde, em apenas oito
meses, e consumiu investimentos de R$ 440 mil. No
mesmo local, a USIMINAS vai construir a segunda
unidade do Hospital Márcio Cunha, que é mantido
pela empresa e constitui-se num dos mais bem equi
pados hospitais do País, assim também o seu cam
pus universitário para a área de saúde.

A construção da unidade, vale lembrar, foi defi
nida através do Plano Plurianual de Investimentos da
Prefeitura e a sua entrega à comunidade comprova o
compromisso histórico das administrações petistas
em inverter as prioridades orçamentárias, de modo a
atender às reivindicações das camadas mais caren
tes da população.

Com a inauguração dessa obra, mais de 20 mil
moradores dos bairros Areal, Bela Vista, Bom Retiro,
Cariru, Castelo, das Águas, Horto, Imbaúbas e Santa
Mônica serão beneficiados com atendimento de saú
de mais adequado e eficiente, através do PSF e do
Programa Municipal de Agentes Comunitários de
Saúde.

Cumprimento o Prefeito Chico Ferramenta pela
inauguração de mais essa série de obras, por ocasião
do aniversário da cidade.

Sr. Presidente, solicito seja este pronunciamen
to divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa e
pelo programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
MA TÉRIA A QUE SE REFERE O

ORADOR:

I
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cruza
omovimento de concentração das siderúrgicas brasileiras está
prestes a começar epode levar opaís à liderança mundial no aço
Por AlINE LIMA

presidente Luiz Inácio Lula da Silva rece
beu. poucas semanas arrás. urna comitiva
com dez executivos do Instituto Brasilei
ro de Siderurgia (IBS). O motivo do en
contro. qUt durou cerca de duas noras, era
apresentar uma radiografia do setor. Na
dando contra. aenxurrada àe barreiras de
todo o tipo impostas pelos países desen

volvidos - em especial os Estados Unidos -,' siderurgia brasilei
ra não morreu na praia. Ao contrário. continUa fil t.le e fUrte. Em
2002, a proauçac alcançou 29,6 milhões de toneladas, eq,üvalen
tes a 52,5% da produção da América Lacina.•'\s exportações ~era

ram divisas de US$ 2,9 bilhões, contribuindo em 19% Dara o sal
ao nqlllao ai baLança comerCiaI brasileira. Atualmente, o Brasil
ocupa a posição ac oitavo produtor mundlaJ de
aço e quarto maior exportador (veja gl'dficoj.

Matéria-prima - um tator crítico - é o que
não falta, pois o país tem umadas maiores reser
vas do mundo. "O Brasil conquistou a posição de
maior exportador de minério de ferro do mun
do, mas podemos tamoém ser os maiores expor
tadores de aço", afirma Rinaido Campos Soares,
presidente áa 'úsiminas. "Pensar gr<nde e com
o!.lsadia é menos temenirio que encolher e ceder
espaço ii:nova concorrér,ria giobal r.o estratégi
co setor'"do aço." Seja pela competência das em
presas. seja peío arroJo de seus eXOClitlVOS, seja
pera dimensão dos recursos nawrais brasileiros,
não há dúvidas - a sideru~ia do país é bastante
eficiente. Mas ela pode seràinda melhor.

A indústria do aço tem como principal ca-
racterística o uso intensivo ãe capüal. ou seja, uma. necessi.dade
freqüente de altos investimentos. Portanto. para serem compe·
titivas. as empresas precisam de escala. E a saída mais plausível
para. responder a esta nec~ssidadc: é através de fusões e aqulsi
ções. De acordo com Germano Mendes De Paula, professor da
Universidade Federal de Uberlândia e um dos maiores e~pecia-

listas no assunto do país, há espaço para o movimento de con
solidação do setor - mas eSta expansão deve se concentrar no
segmento de aços planos. Desta categoria fazem parte a Usimi
naS (que também conrrola a Cosipa), a Companhia Siderúrgica

"de Tubarão, CST. e a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN.
Há duas rll2ãespara isso. A primeira é que as empresas dos ou

tros dois segmentos da siderurgia - açOS longose especiais - têm no
controle grupos de peso no mercado. o que torna Ojogo de concen
tração travado. Imagíne, por '-"'01plo, um mercado bancário no

qual sobram apen"" grupos controlados pOI Bradesco,ltaú e Citi
bank. VaJ ser parada durahaver novas fusões,certor O mesmo ocor
re nesles dois mercados. A Arcelor, a maior siderúrgica do mundo,
delém 60% de participaçãO na Belgo-Mineira. OuttO grande grupo.
a Gerdau.lambém possui escala suficiente para atuar em seuS nichos
de meneado. "Esse bloco é relativamenre estável", afirma De Paula.

Na outra ponta - a dos aços planos, cujos principais nomes são
Usiminas, CST e CSN -, a situação é bem diferente. Mesmo com

-altosúlclkes de p;odulividade, essaS empresas precisam unir fur
ças se quiserem conquistar a posição de importante piayer muno
dial. E os execurivos das respectivas companhias sabem disso.

H ipóteses como a fusão de Usiminas com CSN oU Usiminas
com CST jâ foram c0!liladas pelo mercado, e conversas já

foram entabuladas por executivos. acionistas e bancos de in
vestimento. Ainda náo se sab~ quem vai ficar com quem. Nras o
momento de consolidação é agora. A privatização do setor na
década de 90 foi uma resposta
estratégica à incompatibilidade
que se estabeieceu entre as limi-
taçÕes de orçamento do Estado
e as iniciativas de expansâo exi-
gidas pelo mercado. Era preciso
corres'P0nder aos novos desa-
fios que então se impunham. A
urgência era tamilnha que as oi-
to siderúrgicas implantadas ao
longo de cinco décadas deixa-
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ram de ~er estatais em apenas
cinco ar,ps. Entre \ 992 e 1998,
o número de funcionários dimi
nuiu 43,5%. No mesmo perio
do, a produção apresent0;t uma
expansão de 10.8%.Aléll1"disso.
investimentos expressivos fo
ram feitos em modernização

dos parques industriais e expansão de capaci
dade. Desde 1994. quando terminaram as pri
vatizações do setor, até o ano passado foram
injetados US$ 12.2 bilhões.

Pode-se wzer. com segurança. que este foi o
primeiro grande cido de transformação da in
dústria siderúrgica no país. Esse conjunto de
mudanças. no entanto. encerrou-se com os anos
90. Para não perder o compasso. é preciso que
as empresas nacionais ingressem em uma se
gunda fase - a da consolidação do setor."Quem
ficar parado vai ser engolido". sentencia José
Armando de Figueiredo Campos. presidente da
CST. Verificam-se no cenário global três ten
dências que terão impacto direto sobre essa no
va etapa. Uma é a maior abertura comercia! do
setor. Para se ter idéia. em 1989 14% do aço pro
duzido no mundo era destinado ao comércio

exterior. Estimativas conservadoras para daqui a sete anos apon
tam para uma fatia de 31 %.

As outras duas tendências podem atingir em cheio o mercado
brasileiro. E exatamente por isso devem ser levadas ainda mais
em consideraçãO. Em primeiro lugar. o crescimento do consumo
aparente de aço projetado na próxima década será maior nos paí-

As exportações anuais

ses emergentes do que nos desenvolvidos. Enquanto as taxas de
consumo nos EUA, Japão e União Européia deverão aumentar
I, I% ao ano, na América Latina, Leste Europeu e Ásia a previsão
é de um crescimento médio de 3.5%. Isso corresponde a uma ex
pansão acumulada de 41.2%. O Brasil. por exemplo. apesar de fi-

gurar entre os maiores produto
res. apresenta um consumo per
capita de 97 quilos. ficando atrás
de países desenvolvidos como
Itália. Canadá.Alemanha e até de
nações em desenvolvimento. ca-

so da Turquia e do México.
Outra tendência de igualou
maior relevância é a de que a
produção mundial se deslo
que para os países emergen
tes. Em 1970. esse grupo re
presentava apenas 15% da
produção global. Em 2000. o
quadro se teverteu e a taxa de
produção dos países em de
senvolvimento saltou para
52%. A expectativa é que. em
2010. os países emergentes

respondam por. no mínimo, 58%. Para fazer frente a essa deman
da, os grupos brasileiros precisam de preços competitivos. quali
dade e, obviamente. produção em alta escala.

~ por essas e outras que as siderúrgicas brasileiras não podem
perder tempo. Contudo. se a tão esperada consolidação do setor
ainda não saiu. pelo menos alguns passos já foram ensaiados nes
sa direção. Em 1993. a Usiminas adquiriu. junto com o grupo Bo
zano. Símonsen e alguns fundos de pensão, 49% do capital total da
siderúrgica paulista Cosipa. Seis anos depois, fez uma reestrutura
ção financeira, patrimonial e operacíonal. e sua participação subiu
para92% .Naquela mesma época. investiu US$ 852 milhões na im
plantação de uma nova linha de laminação de tiras a frio, com ca
paddade de produção de 1milhão de toneladas por ano. e na cria
ção da Unigal, uma joint venrure entre a Usiminas e a japonesa Nip
ponSteel, direcionada paraa produção de galvanizados, produto de
maiorvalor agregado. Esses dois projetos garantiram para a empre
sa o atendimento de um novo
mercado - o automobilístico.

H oje. a Usiminas comanda
um sistema composta por

17 organizaçães en tre empresas
controladas e coligadas, que reu
nidas empregam 22 mil pessoas
e faturam R$ 9 bilhões. Líder n3
oferta de produtos para o mer
cado nacional (market share de
62.4%), não se pode negar que
esta é uma empresa voltada pa
ra o crescimento. A Usímina.
conta hoje c'"em uma capacida
de de produção de 4.57 milhões
de toneladas por ano. A meta ti

atingir 5 milhões dentro de pOu
co tempo. Para tanro. será refOr
mado o alto-forno numero 2 e

construído um novo conve~tedoraté o final de 2003.funto com

a Cosipa, a produção aic:ançará patamares próximos a 10 mi
lhões de toneladas anuais. As funçães das duas siderúrgicas es
tão bem delineadas - os produtos mais nobres, direcionados
para atender à demanda interna. estão a cargo da Usiminas, en
quanto os de menor valor àe mercado. destinados à exportação,
são produzidos pela Cosipa.

Na presidência da Usiminas desde 1990, Soares dirigiu todo o
processa de privatização da empresa e, agora. quer liderar a con
solidação do maior e mais com~tivo complexo siderúrgico da
América Latina. ''A integração com li COãipa, os investimentos es
tratégiCOS e a aliança tecnológica com II Nippon Steel são avanços
que permitem à Usiminas liderar essa consolidação". afirma. An
tes de formalizar alianças, porem. ele precisa cumprir algumas
prioridades traçadas no plana estratégico da companhia para 8a-

A Usiminas faturou

rantir seu bom desempenho no fururo."lnvestimos na década pas
sada US$ 3.3 bilhões. Temos. portanto. de pagar a conta", diz. A Usi
minas encerrou o exercícío de 2002 com uma dívida liquida de
RS 8.8 bilhões. AFesar da geração operacional de caixa recorde

I
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(Ebitda) de R$ 2,4 bilhões, número que surpreendeu a própria em
presa. o prejuízo apurado no ano foi de R$ 325 milhões,devido aos
encargos financeiros da companhia. Daqui para a frente., o princi
pal objetivo da Usiminas é controlar com rigidez os investimentos.
Serão aplicados este ano US$ 90 milhões na Usiminas e US$ 38 mi
lhões na Cosipa para reparos e manutenção de equipamentos."Es
peramos também reduzir nossa dívida em pelo menos US$ 300 mi
lhões:' Neste primeiro trimestre a redução jã alcançou US$ 107
milhões. A expectativa é terminar 2003 no azul.

De fu.to, dívida é um ponto fundamen

lal para se fechar qualquer transao,:ão.
"Antes de realizar uma fusão. primeiro é

preciso negociar a divida da empresa",
salienta o professor De Paula. ''Acertar as
contas não ~ nada fácil. Por isso as com
panhias preferem, primeiro. melhorar seu
perfil de endividamento." Outro obstá
culo para a consolidação é a intricada
composição acionária das empresas. A
CST é controlada por três grandes em
presas do setor - Arcelor, KawasakiJfFE e
Vale do Rio Doce. A CVRD, aliás. apesar
de ter sinalizado intenção de sair do seta r,
ainda detém 10% de participação na CSN
e 23% na Usiminas. O quebra-cabeça é
complicad{l. mas nada que não possa ser
resolvido.

P orém, todo cuidado é pouco quando o assunto é fusões e
aquisições. O presidente da Usiminas lembra que em 30%

das experiências realizadas pelo setor no mundo o acionista saiu
no prejuízo. Tome-se, por exemplo. o caso da anglo-holandesa
Corus, formada pela fusão da British Steel e da. Hoogovens. Em
janeiro de 1998 a ação da empresa valia 10e euros. Em outubro
de 1999,data da fusão, alcançou 132 euros. Em fevereiro deste ano,
custava somente 20 euros. Em novembro último. Corus e CSN de
sistiram de um acordo pelo qual o controle da siderúrgica brasi
leira passaria para as mãos da empresa européia. De lá para cá, a
situação financeira da Corus se deteriorou bastante. O prejuízo
líquido em 2002 totalizou 458 milhões de libras, fábricas foram
fechadas. e a capacidade de produção, reduzida. Há boatos de
que as conversações entre as duas teriam sido retomadas.

''A. sinergia que nos motivou a querer a união com a Coms se
mantém viva" ,afirmou Benjamim Steinbruch, presidente da CSN,
em um recente encontro da Abamec, Associação Brasileira dos
Analistas do Mercado de Capitais. "Mas não há mais possibilida-

des de fusão, só aquisição que agregt:.e
valor para os negócios no BrasiL" ..\.
CSN bateu recorde de produção em

2002, com 5,1 milhõesoeto
neladas de aço bruto. O Ebit
da. de 47%, também foi úni
co na história da empresa. E

ela quer mais: pretende atingir uma
capacidade de produção 5.5 milhões
este ano, 5.8 milhões em 2004 e, mais
para a frente, bater a marca de la mi
IhOes de toneladas. Segundo Albano
Chagas Vieira. diretor de operações da
CSN, o plano de crescimento passa
também pelo aumento de produção de
min~rio de ferro da mina Casa da Pe
dra, dos atuais 16 milhões de coneiadas
anuais para 30 milhões. e pela explUl
são do porto de Sepetiba.

O aumento da capacidade de produção das usinas será fei:o
em duas fases. Na primeira. o investímento está orçado em USS
480 milhões. A segunda etapa deverá ficar entre 10% e ]5% malS
cus. Os custos são baixos, pois serão aproveitados alguns equ:-

Ern dez anos, o setor
investiu I1SU2lillbões
pamentos jã existentes e não será. gasto um centa~oem geração
de energia, que ficará a cargo da central termelétnca da compa
nhia, inaugurada em 2000. "Os projetos não terão impacto no
balanço de 2003, pois só começarão a ser tocados no ano que
vem", avisa Vieira. A empresa tem como meta para este exercí
cio reduzir a sua dívida e deuá-la, já no segundo semestre. por
volta de uma vez e meia o Ebitda. Assim como a Usimi!',as. a
CSN fechou 2002 com uma dívida relativamente alta. de US5

1,43 bilhão, ecom prejuízo de R$ 219 milhõei.
O grande vilão nessa história foi o dmb~c.

que no ano passado oscilou 52%. A indústm.
siderúrgica brasileira enfrenta também ourus
desvantagens de caráter conjuntural em relação
a seus competidores internacionais. O CUSTO ce
capital é um deles. Aqui se pagam juros reais
três vezes maiores que a média dos paises cie
senvolvidos. E o risco país - ainda superestima
do - onera as taxas internas. A estrutura tribu
tária é outro fantasma assustador, que os exe
cutivos esperam ver exorcizado com a rerorma
prometida pelo governo. Além de fa[Qr~~ mJ
croeconômicos, o setor é também penau~JJc

com as condições deficientes de ferrovias e re
dovias para abastecer o mercado interno e CC':7:

os custos de movimentação dos porras para

exportações, três vezes superior à média interna
cional- US$ 7 por tonelada contra USS 21.

Mesmo com todas essas diticuldades. a siderur
gia nacional ainda consegue ser uma das mais com

, petitivas do mundo. O custo de produção por to

}nelada varia, no Brasil,.d~US$ l~5~US$ 171. O va-



Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

lor máximo daqui não chega a atingir o' preço' mí
nimo de custo do aço norte-americano, de US$
179.As razões para tamanha disparidade são várias.
Reservas abundantes e de alta qualidade de miné
rio de ferro, usinas próximas aos grandes centros
industriais, mão-de-obra barata e plantas moder
nas - os investimentos em atualizaerão tecnológica

'Ros últimos 10 anos somaram US$ 9,6 bilhões.

L Ider no mercado brasileiro de placas (e com
particip~ode 20% no mercado internacio

nal), a CST ostenta um dos menores custos indus
triais do mundo. Criada em 1976 com a funerào de
ser uma mera fornecedora de semi-acabados para
o antigo sistema Siderbras. a empresa era conside
rada um centro de custos. O tempo passou. os só
cios mudaram.veio a privatização, e, por ironia do
destino, a empresa que nasceu sem a obrigaerão de dar lucro fe
chou 2002 com uma margem de lucro líquida de 9% - o melhor
resultado entre todas as siderúrgicas do mundo. Nilo à toa, suas
aerões preferenciais subiram no ano passado 102%, enquanto o
lbovespa registrou, no mesmo período, uma queda de 17%.

Napresidetlcia da empresa desde sua privatizaerio, em 1992, Jo
sé Armando, como é conhecido no mercado, levou para a compa
nhia visáo de futuro e gestão eficiente. "Ninguém imaginava que
fosse economicamente viável prodUzir placas", diz."No mundo in
teiro a preferencia recai sobre as linhas de acabamento. Ficamos

com a carne de pescoço." Ocorre que, para se ter o pro
duto acabado, é necessário essa commodity. E fui assim
que a CST conquistou seu espaço.Voltada qua.se 100%
para o mercado externo, em novembro do ano passa-

do inaugurou o Laminador de Tiras a Quente (LTQ), para aten
der ao metcado interno. F:.ram investidos {JS~ 450 milhües no
projeto, e, a partir de 2004, o LTQ deverá operar em plena capaci
dade, colocando na praça 2 milhões de toneladas de bobinas a
quente. A siderúrgica dará :ontinuidade ao seu processo de ver
ticali:zação com o projeto Vega do Sul, um laminador de tiras a frio
no qual terá urna participação de 25%.

"Estamos nos posiciol'.ando estrategicamente para atender
um mercado que tem potencial de crescimento", afirma o exe
cutivo."Como só exportávamos, trabalhar no mercado domés-

A margem de lucro da
CST é a major do mundo
tico nos dará maior flexibilidade." No ano que vem a CST colo
cará em prática seu plano de expansão - ampliando a produção
dos atuais 4,9 milhões de toneladas para 7,5 milhões no pri·
meiro trimestre de 2006 - e também será construída a quarta
central termelétrica, garantindo sua auto-suficiéncia energéti
ca. As obras consumirilo l:Si 600 milhões. J;)sé Armando, que
ocupa outra presidência, a cio Instituto Brasileiro de Siderurgia,
sabe que para sobreviver :lesse mercado é preciso ter, além de
escala, custos cada vez mais baixos. O processo de fusão au
menta o poder de negocia.çl0 com fornecedores e reduz despe
sas diversas, como contrates e pessoaL "Isso muda a rentabili
dade do setor, permitindo que o país até alme.ie uma. maior par
ticipação no mercado inte~nacional."Como se pode ver, o fel
tro verde foi esticado, os jogadores já estão sentaàos à mesa e as
cartas foram dadas. Só falta. agora, começar o jogo.

•
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o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna para registrar a posição corajo
sa, firme, transparente do nosso Governo de tornar pú
blica a lista dos nomes de todos aqueles que não têm
tido postura correta perante a previdência pública.

No momento em que esta Casa debate a refor
ma previdenciária, dada a sua importância para a so
ciedade e a economia, temos ouvido declarações a
respeito da sonegação - há muitos anos ouvimos so
bre isso.

Cerca de trinta dias atrás cheguei a declarar
desta tribuna, com base em informações dos procura
dores da Fazenda Nacional, que havia um débito de
140 bilhões de reais e que, se o Estado atuasse firme
mente e autuasse os devedores, a Previdência rece
beria o equivalente a 140 anos ou 100 anos de co
brança dos inativos. Essa cobrança resultará num
montante de receita de aproximadamente 1,4 bilhão
de reais. Portanto, vamos poupar os aposentados e
jogar duro contra os sonegadores deste País, que se
têm beneficiado da prática de meter a mão no dinhei
ro público, da tão propalada apropriação indébita.

A lista é reveladora. Diz respeito a instituições
públicas, empresas estatais e empresas concessio
nárias de serviço público. Algumas inclusive terão
seus contratos reavaliados.

Portanto, penso que esse tema traz um outro
aspecto positivo para o debate no Congresso Nacio
nal. É que, no contexto da reforma, teremos oportuni
dade de discutir qual deve ser o caráter da renúncia
fiscal, como vamos agir nessa questão, Deputado
Orlando Fantazzini, e qual será a atuação do Estado
em relação ao combate à sonegação, para que esse
tipo de atitude não continue existindo no Brasil.
Alguns até dizem que é necessário haver ajuste de
contas, ajuste fiscal, mas na hora de pagar a Previ
dência os resultados demonstram o contrário.

Muitos têm falado daquela lista. Vários até já fa
liram, mas outros são os que tiveram mais lucros
exorbitantes no Brasil.

Dessa forma, creio que estamos diante de um
momento ímpar de nossa história. Não se trata de de
bate solto, da postura ou do discurso de algum Depu
tado tratando de números. Estamos falando sobre co
isas concretas, materializadas e publicadas, levanta
das com critérios, apontando corretamente a posição
dessas pessoas em relação às contas públicas.

É óbvio que essa situação vai nos remeter não
só a essa atitude firme a que me referi há pouco,
como também ao debate importante a respeito do tipo

de Estado que queremos nesse novo curso. Que esse
Estado possa agir com pulso, defender o cidadão, es
timular o crescimento econômico e estabelecer re
gras claras para aqueles que, ao longo do tempo, se
beneficiaram dos cofres públicos e não deram a cor
respondente contribuição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao longo destes meus dois mandatos de
Deputado Federal, aprofundei minhas ligações políti
cas com o norte, o noroeste e o centro-norte do Esta
do do Rio de Janeiro, estabelecendo contato perma
nente com eles, considerando as demandas regiona
is como prioridades de minha atuação parlamentar,
buscando intervir junto ao Governo Federal por me
lhorias para os fluminenses.

Procurei pautar meus mandatos fazendo-me
presente nos mais variados Municípios para conhe
cer sua gente e seus anseios e apoiá-los no que pu
desse, na esfera de atuação parlamentar.

Trata-se de determinação que não pretendo
abandonar em relação ao atual Governo Federal,
mesmo reconhecendo as dificuldades decorrentes do
fato de me encontrar em um partido de oposição ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O convívio com a realidade dos Municípios do
interior do Estado do Rio de Janeiro tem atribuído ao
meu mandato características distintas de representa
ção neste insigne Parlamento Federal, obrigando-me
não somente a estar atento às questões de relevância
nacional, sobre as quais sempre me manifesto, mas
também a adotar dedicação especial aos problemas
de ordem regional.

Não vai ser a complexidade de atuar em partido
que não integra a base de sustentação do Governo
Lula que me impedirá de promover as discussões que
se fazem necessárias, no sentido de alavancar o de
senvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, conside
rando as prioridades que devem ser adotadas pelo
Governo Federal para definir os instrumentos que
permitam a integração econômica e social entre os
Municípios do interior e os da Região Metropolitana.

Penso que o Governo Federal reúne os instru
mentos necessários para promover o desenvolvimen
to do Brasil e que isso será possível se houver con
senso sobre o que é possível fazer em parceria para
que haja bem-estar comum e coletivo.

Encerrando este pronunciamento, não poderia
deixar de renovar meu voto de obrigação com a defesa
dos interesses do norte, do noroeste e do centro-norte
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fluminenses, mantendo-me ao inteiro dispor dos Muni
cípios dessa região para representá-los junto ao Gover
no Federal e extrair dividendos que resultem na imple
mentação de medidas e iniciativas que atendam ao
povo do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, sobre a taxação dos inativos, se
rei contrário ao projeto do Governo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS ABICALlL (PT - MT. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no dia de hoje, 15 de maio, quero registrar o
aniversário do Município de Várzea Grande, no Esta
do de Mato Grosso. O povoado que há 136 anos se
formou em torno de uma grande várzea, próxima a
um planalto, é atualmente uma cidade com mais de
210 mil habitantes. É a segunda do Estado em popu
lação e em arrecadação de impostos, devido ao fato
de, nos anos 70 e 80, se ter tornado uma cidade in
dustrial. Várzea Grande, anteriormente parte da Capi
tal mato-grossense, dela se separa pelo Rio Cuiabá.

Como acontece em todo o Brasil, em Mato
Grosso, o território em que se encontra a cidade tam
bém foi habitado por um povo indígena, os guanás,
com 5 mil índios. Conforme pesquisa realizada pelo
Diário de Cuiabá, o qual parabenizo pelo trabalho, os
guanás, por seu temperamento manso, não impuse
ram resistência aos primeiros bandeirantes, minera
dores que chegaram a Mato Grosso, ainda que o ouro
de Várzea Grande não tenha servido de atração para
os conquistadores, pois em Cuiabá já havia maior tra
balho de exploração daquele mineral.

Conforme, ainda, a pesquisa citada, a natureza
do povo guaná favoreceu a rápida miscigenação.
Esses índios desceram rio abaixo, montando suas
ocas, principalmente na região de Corumbá, até que
os últimos descendentes foram extintos pelo uso de
bebidas alcoólicas e por doenças transmitidas pelo
homem branco.

Não posso, a partir dessa informação tantas ve
zes repetida quando nos referimos aos povos origi
nais da floresta, deixar de lamentar a extinção de
mais uma nação indígena, o que vale dizer, extinção
de seres humanos, com sua rica cultura, com seu sa
ber acumulado em milênios.

Assim, a história de Várzea Grande relaciona-se
aos hábitos dos guanás, que possuíam habilidade
para manejar canoas, confeccionar redes e ornamen
tos pessoais, navegando o Rio Cuiabá até a Capital
para comercializar seus produtos.

A localização do povoado, considerada estraté
gica, tornou-se parada obrigatória para todos os que

queriam ir em direção ao norte. Daquele ponto nas
ceu uma estrada boiadeira, que seguia até o planalto,
utilizado como descanso o local em que se construiu
o Aeroporto Marechal Rondon.

A partir do dia 15 de maio de 1867, data oficial
de fundação do Município, a então chamada Várzea
do Boiadeiro serviu de apoio às tropas brasileiras, por
ocasião da Guerra do Paraguai, iniciando-se definiti
vamente a edificação da cidade. Unidos pelo mesmo
potencial de progresso, em plena guerra, brasileiros e
paraguaios foram atraídos pelo negócio da car
ne-de-sol e das lavouras.

Os moradores de Várzea Grande aprenderam
com os paraguaios a perícia no corte e secagem da
carne, na habilidade da fabricação de arreios e curtu
mes de couro. Desde seu início, o comércio vár
zea-grandense baseou-se na criação e na cultura do
gado e até agora tem a fama de possuir a melhor car
ne seca do Estado.

É preciso citar, ainda, que em Várzea Grande as
comunidades ribeirinhas, distantes do centro da cida
de, juntas, somam cerca de 500 famílias, de aproxi
madamente 2 mil pessoas, as quais têm a economia
local voltada para atividades de cultivo, como o plan
tio de verduras e legumes, ou de extração, como a
pesca. Essa população é merecedora não apenas da
nossa homenagem, mas do desejo de que os avan
ços sociais acompanhem os avanços econômicos.

Sr. Presidente, ao registrar esta data, envio à
população de Várzea Grande, a seu Prefeito, Jaime
Veríssimo de Campos, a todos os membros da Câma
ra Municipal, minhas congratulações e os votos de
prosperidade com justiça social, em que todos sejam
beneficiários dos avanços da economia local.

Que Nossa Senhora da Guia, padroeira da cida
de, proteja cada um dos cidadãos e cidadãs de Vár
zea Grande e os ilumine no caminho de uma vida dig
na e feliz.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
saudar o Governo Federal pelas iniciativas tomadas.
O Executivo, ao atender aos reclamos da sociedade,
torna mais transparente a gestão da coisa pública e
transmite, com absoluta clareza, a segurança de que
as reformas para as quais rumamos são as que visam
resgatar os direitos da maioria da população.

Muito obrigado.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna
para mais uma vez comentar o grave problema de co
brança da contribuição do inativo.

I
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Hoje, a grande Imprensa Nacional anuncia o
nome de empresas que já recolheram dos seus fun
cionários dinheiro para a Previdência, mas não o re
passaram. Cito o exemplo de uma empresa que tem
sido muito eficiente para ganhar dinheiro, mas mu~o

injusta para com o Estado do Pará: a Vale do Rio
Doce, que tem obtido um lucro anual na faixa de um
bilhão de dólares e deve à Previdência Social 102 mi
lhões.

Portanto, creio que esta Casa, em vez de estar
preocupada em taxar as viúvas e os aposentados,
que já adquiriram seu direito à aposentadoria, deveria
cobrar das empresas que já recolheram as taxas de
seus funcionários e não as repassaram para a Previ
dência Social.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, por ocasião das eleições do ano passado, fui
massacrado pela CUT e por Deputados do PT que
disputavam a reeleição no Estado do Rio de Janeiro
com cartazes mentirosos, em que afirmavam que eu
havia votado para acabar com o décimo terceiro salá
rio, o Fundo de Garantia, as horas extras, a licen
ça-maternidade. Sabemos que esses benefícios são
cláusulas pétreas e não poderiam ser mudados.

Havia urna lista, com nome e fotografia de 25
Parlamentares do Rio de Janeiro. Sua divulgação im
pediu a reeleição de dezesseis Deputados. A banca
da do PT cresceu não por mérito ou competência,
mas em cima de uma mentira, de uma covardia e, por
que não dizer, de urna canalhice. Surpreende-me
agora que, dos nove sobreviventes que se reelege
ram, alguns estejam aderindo ao PI. Não é hora de
dar o troco - sei disso -, não podemos partir para o
revanchismo, mas o fato de se aliarem ao Governo
em troca de cargos demonstra realmente que esses
Parlamentares não merecem ser tratados com digni
dade nas eleições.

Estamos analisando agora, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, a PEC n° 40, do
Governo Lula, que, na verdade, massacra os traba
lhadores, os servidores públicos civis e militares.

A grande verdade é que o Ministro do Trabalho,
Jaques Wagner, do PT, está querendo acabar com o
décimo terceiro salário dos funcionários das peque
nas e médias empresas.

Por isso, Sr. Presidente, não me surpreendi
quando os primeiros petistas que discursaram na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação ale
garam que não havia qualquer inconstitucionalidade
na taxação dos inativos. Dessa forma, negaram o que

haviam decidido seus companheiros quando ali se
discutiu a admissibilidade da PEC n° 136, enviada
pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso. Foram
sete os Parlamentares que assinaram declaração de
voto contra a PEC: Geraldo Magela; José Dirceu; Wal
dir Pires; Marcelo Déda; Marcos Rolim; Dr. Rosinha e
Antonio Carlos Biscaia, cuja equipe fez campanha uti
lizando os cartazes mentirosos da CUT. Tenho certe
za de que pelo menos os Deputados Waldir Pires e
Dr. Rosinha honrarão o que assinaram no passado.

Entretanto, com isso constatamos, com tristeza,
que o político não mente mais por ocasião de campa
nha, ele simplesmente nega o que assinou.

Como bem falou o Deputado Josué Bengtson,
no momento discute-se muito a taxação dos inativos.
É inadmissível taxá-los, pois já pagaram para receber
aquele benefício. Entretanto, a maior covardia da
PEC n° 40, do Governo do PT, relaciona-se aos pensi
onistas. Um servidor civil, quer seja da União, do
Estado ou do Município, ao se aposentar, terá seus
proventos definidos pela média das contribuições.
Com isso, já há uma tremenda redução. Se, porventu
ra, falecer, sua viúva já estará enquadrada no teto de
2 mil e 400 reais.

Não satisfeito com isso, o Governo do PT ainda
diz que o pensionista irá receber 70% desse valor.
Não contente ainda, o Governo do PT quer impor uma
contribuição de 11 % ao INSS. Ainda não acabou, Srs.
Deputados! Depois de todos esses cortes, caso a
pessoa passe a ganhar acima de 1.058 reais, que é o
limite da isenção do Imposto de Renda, vai também
pagar esse mesmo percentual pelo que exceder
aquele montante

Sr. Presidente, isso é uma imoralidade. Vamos
trabalhar contra isso.

O argumento do Deputado Ricardo Berzoini, Mi
nistro da Previdência, para a redução da pensão é
que, na ausência do marido, a despesa da viúva dimi
nui. Queria perguntar aos petistas se, por acaso, o
aluguel do apartamento onde mora um pensionista
também vai ser reduzido em 30%. Quero saber se a
assinatura do telefone da viúva vai ter seu preço redu
zido, assim como o valor do IPTU e do IPVA, no caso
de ter carro. Com a idade, ainda chegam a depressão,
as doenças e os remédios.

Para resumir, Sr. Presidente, estamos traba
lhando contra essa proposta como um todo, não
apenas contra a taxação de inativos ou contra a ta
xação covarde dos pensionistas. Assim será nosso
posicionamento, pois não vamos renegar o que de
fendemos no passado.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa que impreterivelmente ao
meio-dia dará início à Ordem do Dia, conforme orien
tação do Presidente João Paulo Cunha. Determino,
então, que as Comissões Permanentes, Especiais e
todos os órgãos técnicos da Casa, ao meio-dia em
ponto, suspendam suas reuniões, pois os trabalhos
do plenário têm prioridade.

Até o momento, o painel eletrônico registra a
presença de 226 Srs. Deputados. Solicito aos Srs.
Parlamentares que se encontram nas demais depen
dências da Casa e aos Srs. Líderes que venham ao
plenário a fim de que possamos, no horário previsto,
iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, assim que o ex-Governador
do Rio do Janeiro, Sr. Anthony Garotinho, assumiu a
Secretaria de Segurança Pública do Estado, pronun
ciei-me neste plenário, no dia 23 de abril, no sentido
de alertar o recém-empossado Secretário de que,
para resolver o gravíssimo problema da segurança no
Rio, ele deveria ter, antes de tudo, humildade para re
conhecer que a complexidade da situação tornaria
impossível uma ação solitária.

Deixei claro naquele momento que era preciso
que o Secretário deixasse de lado as eventuais dispu
tas políticas nas quais está envolvido e se dedicasse
a ampliar as forças capazes de enfrentar com firmeza
e exatidão o poderio do crime organizado. É com mui
ta alegria que recebo as primeiras notícias, chegadas
do Rio de Janeiro, sobre a adesão do Governo daque
le Estado ao Sistema Único de Segurança Público,
criado pelo Governo Federal. Ao assinar o contrato de
adesão, o Rio já garante a liberação imediata de R$40
milhões do Governo Federal.

Sr. Presidente, sinto-me na obrigação ética de
vir à tribuna elogiar o Sr. Governador pela atitude
Como todo cidadão carioca, somo-me à enorme ex
pectativa de podermos levar tranqüilidade à popula
ção do Rio de Janeiro e vencer o enorme desafio da
segurança pública.

E mais: está prevista a criação de um gabinete
integrado de segurança pública, capaz de coorde
nar todas as ações de inteligência e prevenção ao
crime. O próprio Secretário Nacional de Segurança
Pública, Luiz Eduardo Soares, ficará as próximas
semanas no Rio participando diretamente da im
plantação desse gabinete.

Sr. Presidente, esta é uma oportunidade única
que o povo do Rio de Janeiro tem para voltar a viver
em paz. Só com a união dos Governos Federal e
Estadual será possível atingir este objetivo.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Há muito posiciono-me contra a forma como foi

feita a concessão da BR-116, que liga o Rio a Teresó
polis, seguindo até Além-Paraíba, em Minas Gerais.

Em agosto de 2000, entrei com representação
junto ao Ministério Público Federal solicitando ação
penal pública para o caso e pedindo que fosse consi
derado nulo o contrato de concessão entre a CRT e a
União, conforme ação popular. Na representação,
chamei atenção para "indícios de infração à ordem
econômica, atos lesivos ao patrimônio público e à mo
ralidade administrativa, mas, principalmente, fortes
indícios de crimes contra a ordem econômica e as re
lações de consumo".

Antes disso, em fevereiro de 2000, já havia en
viado denúncia ao Tribunal de Contas da União,
apontando as irregularidades e pedindo a cassação
da concessão. A denúncia resultou em multa para a
direção do então Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER. Entre as irregularidades que
observei estão alterações graves no edital de licitação
no meio do processo, sempre resultando em vanta
gem para a empresa vencedora. Alguns exemplos
das mudanças ocorridas são revoltantes, por traze
rem prejuízo direto aos usuários da estrada, como o
aumento do número das praças de pedágio, inclusive
dividindo Teresópolis ao meio, impedindo o livre ir e
vir de seus moradores; também a mudança do siste
ma de cobrança do pedágio, que passou de unidirecio
nal para bidirecional; a diminuição do número de pas
sarelas; ampliação do prazo previsto para pavimenta
ção; diminuição do número de ambulâncias e carros
de apoio à disposição dos usuários e aumento do
tempo previsto para resgate de quinze minutos para
meia hora.

Recentemente parecer do Procurador da Repú
blica Flávio Paixão de Moura Júnior pede à Justiça a
anulação da licitação e do contrato administrativo fir
mado entre a Concessionária Rio-Teresópolis SA e
o DNER, determinando ainda "restituição imediata
dos bens da União" em poder da concessionária e fi
xando multa "no valor de duas vezes o valor do con
trato nulo".

Essa decisão vem reforçar minha luta neste Parla
mento e a da comunidade de Teresópolis, que, desde a
privatização da rodovia, também manifesta seu incon
formismo com a situação e se mobiliza contra o proces
so viciado, dirigido, fraudulento dessa concessão.
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Por tudo isso, Sr. Presidente, parabenizamos o
Ministério Público Federal pelo parecer, que vem ao
encontro de nossas convicções.

Nos minutos que me restam, Sr. Presidente,
quero ainda expressar minha satisfação e alegria por
ver atendida velha reivindicação dos metalúrgicos flu
minenses.

O primeiro programa eleitoral da campanha Lula
Presidente foi filmado no Município de Angra dos
Reis, Rio de Janeiro, no Estaleiro Brasfells, antigo Ve
rolme, empresa da qual fui funcionário durante 22
anos. Fui também Presidente do Sindicato dos Meta
lúrgicos daquela região. A decisão de fazer licitação
para construção das plataformas atende à antiga rei
vindicação de se estabelecer percentual de nacionali
zação da fabricação dos equipamentos. Essa licita
ção cria extraordinária oportunidade para que as em
presas nacionais os fabriquem, gerando o que de
mais necessitamos: empregos.

Por sua vez, a empresa dinamarquesa
BRASMAR solicitou ao BNDES financiamento para a
construção de dois navios PS\I, de apoio às platafor
mas marítimas. Antes do veredicto final do BNDES,
foi assinado ontem, no Rio de Janeiro, convênio com
o Estaleiro Brasfells. Por meio dele, será possível su
perar os trâmites burocráticos do BNDES, que admi
nistra o Fundo da Marinha Mercante, e fazer as cons
truções no Brasil. Essa iniciativa alia-se à orientação
política do Governo Lula.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
comunico à Casa que estou protocolando dois requeri
mentos de indicação ao Poder Executivo. Um diz res
peito às medidas a serem implementadas em defesa
dos trabalhadores acampados às margens das
BR-163 e 463; o outro, ao aproveitamento das áreas
que especifiquem programas de reforma agrária.

Sr. Presidente, meu pronunciamento é especifica
mente sobre a MP n° 114, que tramita na Casa, tão im
portante e polêmica quanto a MP n° 113, votada ontem.

A Relatoria da referida MP tem a preocupação
de fazer um parecer unificado, depois de debater o
assunto com todos os movimentos sociais e com os
representantes dos grandes produtores. Por isso,
acatou a idéia de incluir no parecer parte da emenda
referente ao PESA.

Na questão do endividamento dos pequenos
produtores, o Governo Lula está dando um passo
importante, pois resolve de uma vez por todas o
problema dos que têm financiamento, como, por
exemplo, do FAT.

O endividamento dos produtores do semi-árido
nordestino está sendo visto de maneira diferenciada.

Quanto ao PROGER Rural, Sr. Presidente, o
programa está sendo estendido a todo o território na
cional, assim como a solução para as dívidas contraí
das com recursos do FAT.

Os Deputados Murilo Zauith e Geraldo Resen
de, também representantes de Mato Grosso do Sul,
sabem da importância desse debate para nosso
Estado, que é eminentemente agrícola. Com certeza,
muitos serão contemplados.

Conversei sobre esse assunto com o Presidente
Lula, que tem conhecimento de causa e sabe que no
Nordeste, atendendo ao semi-árido de forma diferen
ciada, levaremos milhares de famílias de volta à ativi
dade laboral no campo. Esta é nossa intenção.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Não poderia deixar de fazer um contraponto em

relação ao pronunciamento feito hoje pelo Deputado
Jair Bolsonaro. É claro que a bancada do Partido dos
Trabalhadores não cresceu, como afirmou S.Exa., só
porque pontuou algumas questões no seu Estado, o
Rio de Janeiro. Evidentemente, não. A bancada do PT
cresceu exatamente na mesma proporção do partido
e construiu sua hegemonia no processo político. O
Partido dos Trabalhadores não chegou ao poder sozi
nho, mas com os partidos aliados.

É evidente, Sr. Presidente, que não posso supor
tar alguém dizer que a bancada do Partido dos Traba
lhadores cresceu usando de canalhice. Externo meu
repúdio à posição do Deputado que me antecedeu,
uma vez que o Partido dos Trabalhadores tem um his
tórico processo de construção no País. E foi exatamen
te por isso que o PT, junto com os partidos aliados, co
locou um metalúrgico na Presidência da República.

Este partido, que foi criticado e hoje tem a maior
bancada nesta Casa, é o que defende a reforma agrá
ria, a ética na política; é o partido que tem coragem de
enfrentar os grandes debates, ao contrário dos Go
vernos anteriores. Se não enfrentaram os debates da
reforma agrária, da reforma tributária, das grandes re
formas que têm de ser feitas no País, os trabalhado
res não podem agora ser prejudicados.

O Partido dos Trabalhadores quer discutir a ques
tão. No sábado, em Dourados, Mato Grosso do Sul, pro
moveremos um debate sobre a reforma da Previdência.
Isso é que tem de ser feito com a sociedade.

Sou membro do Partido dos Trabalhadores há
mais de quinze anos. Aliás, foi o único partido ao qual
me filiei. Tenho o maior orgulho de fazer parte dele,
pois sempre enfrentou - e vai continuar enfrentando -
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os grandes debates. Sem sombra de dúvida, o partido
vai construir uma sociedade mais justa e mais huma
na, por meio de um processo digno de reforma agrá
ria e das outras reformas que têm que ser feitas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, entrego à Mesa requerimento no sentido de
que a Presidência da Casa solicite aos Presidentes
dos Tribunais Regionais Federais informações sobre
liminares referentes ao não-pagamento da CIDE.

Só neste ano 640 milhões foram subtraídos por
essas liminares.

Registro ainda o manifesto A Arte na Cultura do
Favor - cuja transcrição solicito a V.Exa., Sr. Presi
dente -, de autoria dos artistas da Cooperativa Paulista
de Teatro, sobre o debate acerca das contribuições
do Estado para a cultura. Eles defendem o papel do
Governo no incentivo à produção cultural, sem pro
mover o histórico patrimonialismo. Os recursos públi
cos têm sido apropriados por pequenos grupos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quere
mos hoje também parabenizar a população de Ouri
curi, em Pernambuco, Município da microrregião do
sertão do Araripe, que completa hoje o primeiro cen
tenário de sua emancipação, ocorrida em 14 de maio
de 1903.

São 100 anos de luta para a formação de uma
cidade pacata e acolhedora, que resistiu as intempé
ries do clima quente e seco do sertão.

Caracterizada por seu solo rico em jazidas de
gipsita, é na agricultura e pecuária, no entanto, que
está a força da sua economia.

É com orgulho que sua população comemora
esta data, pois Ouricuri é um significativo pólo de atra
ção da região.

Caracterizada demograficamente por uma po
pulação cuja maioria é de crianças até 10 anos, Ouri
curi possui um IDH da ordem de 0,371, com uma den
sidade demográfica de 23,9 habitantes por quilômetro
quadrado e uma taxa de alfabetização da ordem de
62,39%.

Quero, pois, Sr. Presidente, parabenizaroscida
dãos de Ouricuri e desejar-lhes um futuro cada vez
mais próspero e socialmente mais justo, com políticas
públicas adequadas às suas potencialidades.

No Govemo democrático e popular de Luiz Inácio
Lula da Silva, certamente os programas sociais e de de
senvolvimento econômico ensejarão tal realidade.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

A ARTE NA CULTURA DO FAVOR

A recente gritaria contra o "dirigismo cultural",
feita por um pequeno grupo de cineastas cariocas,
esconde o medo pânico de que a cultura do favor seja
rompida nos tratos da indústria cultural brasileira.

Esses defensores da liberdade de expressão 
liderados pelo Sr. Cacá Diegues e pelo Sr. Luiz Carlos
Barreto - nunca se opuseram aos dirigismo do mar
keting cultural das empresas, mas facilmente se re
belam contra qualquer possibilidade de discutir o sen
tido de uma produção artística que repense seu signi
ficado social.

A demonização da "contrapartida social" foi uma
estratégia de escândalo. Por meio dela, os cineastas
alardearam que o intervencionismo imperava na nova
política de patrocínio das estatais. Compararam a vi
são de cultura governamental ao modelo da Albânia
antes da queda do muro. Em outra fala patética, dis
seram que o nosso cinema se veria tematicamente
obrigado a elogiar as vítimas da fome, e no que se re
fere à circulação, teria que exibir filmes para todas as
classes da população. "Exibir filmes para todos, óti
mo, mas não sei fazer isso''', disse o mais sincero de
les, Sr. Zelito Viana, em sua fobia de que a arte deixe
de ser um privilégio de classe.

Os libertadores das verbas do cinema nacional
escondem-se atrás da afirmação de que "a contrapar
tida social da obra de arte é a obra de arte". Ocultam,
assim, seu temor em debater a qualidade dessas
obras de arte (afinal, não é só por existir, que uma
obra realiza sua função estética) e disfarçam sua re
cusa em participar de concorrências públicas em
igualdade de condição com os outros, sujeitos a crité
rios transparentes e comissões democráticas.

Todo artista sabe que as funções sociais ou polí
ticas da obra de arte estão condicionadas por sua fun
ção estética, e nesse sentido, é indiscutível que a con
trapartida social está na própria existência da obra de
arte. Mas a existência da arte se vincula ao grau de
ruptura crítica das obras em relação aos padrões he
gemônicos, tanto do ponto de vista artístico quanto de
diálogo com o público. E o supremo dogmatismo cultu
ral se chama forma-mercadoria. A recusa em pensar
modos de contrapartida social corresponde à recusa
em modificar as práticas dominantes de produção e de
circulação, confinadas nos limites excludentes e me
díocres do mercado de entretenimento.

Para deixar evidente que o cinema brasileiro
não se resume ao grupo dos lobistas cariocas, surgiu

I
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um manifesto contra o recuo do Governo assinado
por 53 artistas de cinema de todo o País. A voz lúcida
do grande cineasta Nélson Pereira dos Santos, que
se disse "repugnado pela afirmação de que basta fa
zer um filme para que haja contrapartida social, por se
está fazendo arte", só faz separar o joio do trigo na
modernização do cinema brasileiro. É triste verificar
que muitos dos que hoje defendem o conservadoris
mo de uma cinematografia dependente dos favores
do Estado - em troca de um nacionalismo de exporta
ção - sejam ex-integrantes de movimentos progres
sistas e independentes como o dos CPC (Centros Po
pulares de Cultura) e do Cinema Novo. Resta a ale
gria de perceber que a reflexão estética continua a
acontecer de forma crítica no novo cinema brasileiro,
graças à influência de tantos que não mercantilizaram
seus padrões formais.

No todo, o debate só obteve tamanha repercus
são devido à atuação dos noticiários da Rede Globo
de Televisão e da chocante subserviência do Gover
no aos seus detratores. A maioria dos oposicionistas
da contrapartida social mantém vínculos emprega
tícios ou tratos fraternos com a Rede Globo de Televi
são. E essa intimidade com a principal empresa televi
siva brasileira tem direcionado muito do comporta
mento do Estado na área cultural.

O embate contra os desmandos do capital ainda
é uma esperança de todos que apóiam o atual Gover
no Federal. Para que a ação do Ministério da Cultura
seja mais do que a expressão simbólica do conchavo
entre a indústria cultural e a brasilidade popular de ex
portação, o Governo pode e deve recorrer aos qua
dros de vanguarda do Partido dos Trabalhadores. Na
cidade de São Paulo, uma contribuição teórico-práti
ca das mais avançadas para uma política cultural pú
blica foi feita com base no critério da contrapartida so
cial. Poder Público e sociedade dialogam através de
experiências modelares, o que ocorre em alguns dos
projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Cultura e na implementação do Programa Municipal
de Fomento ao Teatro, iniciativa de um representativo
conjunto de grupos teatrais da capital paulista encam
pada pela Câmara Municipal. O alcance do programa
e seus notáveis resultados artísticos provam que a
formulação de critérios públicos de apoio à arte não
implica policiamento ideológico e sim chamamento à
responsabilidade social.

O recuo do Governo em face da pressão dos lo
bistas da cultura não representa só outro abandono
do projeto socializante do Partido dos Trabalhadores,
mas indica um retrocesso da própria democratização
burguesa em relação ao senhorialismo tropical.

o SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
jornais de hoje publicam a lista dos devedores da Pre
vidência Social. O jornal O Globo noticia que dívida
com a Previdência é duas vezes maior que o rombo
do setor público e privado juntos. Duas vezes maior!
São 153 bilhões de reais, entre cobranças administra
tivas e judiciais.

A lista publicada traz nome de grandes empre
sas privadas, públicas e até de Prefe~uras. Algumas
empresas têm como se explicar, como é o caso da
Petrobras, porque a dívida aparece através de tercei
ros, em casos de parcelamento que já estão negocia
dos, de rombos que são deixados em Prefeituras por
Governos passados e assim por diante. Mas vamos
encontrar na lista de devedores da Previdência em
presas extremamente lucrativas.

Como é que o Banco Itaú, que teve 450 milhões
de reais de lucro no ano passado e que no primeiro
trimestre deste ano aumentou a sua lucratividade em
37%, pode dever ao INSS? Qual o mecanismo que as
empresas usam para fazer capital de giro, protelando
indefinidamente o pagamento das dívidas? Depois,
esses mesmos empresários ficam "batendo o bumbo"
para que a reforma da Previdência seja feita, porque
têm déficit. Isso é um escândalo, Sr. Presidente!

Cumprimento o Ministro Ricardo Berzoini, que
tomou a medida certa ao dar publicidade à lista e,
mais do que isso, esclarecer as dúvidas existentes.

A publicidade da lista dos devedores da Previ
dência não deve ficar só na Internet. Os grandes jor
nais e os canais de televisão têm de divulgá-Ia. Não
podemos fazer reforma da Previdência que puna os
remediados e jogue os pobres contra eles, quando na
prática existem grandes devedores do sistema.

Sr. Presidente, a divulgação da lista já começou
a gerar reações, inclusive em grandes jornais e em
presas.

Como as empresas escapavam desse proces
so? Por meio de todo um mecanismo de garantia de
sigilos, de contratação de grandes empresas advoca
tícias e também por expedientes jurídicos. Dessa for
ma, conseguiam protelar decisões da Justiça no sen
tido de que os sócios gerentes não fossem co-respon
sabilizados. A protelação implica muitas vezes a fa
lência das empresas, depois de alguns anos em que
o processo está correndo.

É mais do que necessário também aparelhar a
previdência pública e o INSS para cobrança adminis
trativa e judicial e garantir que a dívida seja paga ime
diatamente, a fim de que seja feita justiça social. Te-
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mos de acabar com essa história de que, quem tem
poder, quem está no Congresso Nacional para prote
lar dívidas pode se defender. O povo não pode se de
fender, nem o servidor público.

Por isso, temos de começar a discutir a reforma
da Previdência pelo orçamento da seguridade social,
para provar que, com todas as contribuições que lhe
são devidas, a cobrança da dívida ativa da Previdên
cia, o sistema é superavitário.

Não quer dizer que não possamos fazer corre
ção de distorções no serviço público, mas não pode
mos aceitar que se privilegie a minoria para transfor
mar o conjunto dos servidores públicos em bode expi
atório do ajuste fiscal.

É por isso que essa medida é saneadora, é es
clarecedora e deve merecer divulgação, porque só o
constrangimento público quanto a essa questão pode
levar à aceleração dos processos de pagamento.

Nós tínhamos dito em outra oportunidade, nesta
tribuna, que os conselheiros que estão no Conselho
de Desenvolvimento Social, que discutiram a reforma
da Previdência e ajudaram a fazer propostas, deveri
am ser os primeiros a dar o exemplo e pagar em dia
as contas de suas empresas. Do contrário não têm
moral para permanecer à frente de um Conselho que
deve ter legitimidade para fazer propostas.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT
Maria Helena PMDB
Suely Campos PPB
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PPB
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Jader Barbalho PMDB

Josué Bengtson PTB

Raimundo Santos PL
Vic Pires Franco PFL
lenaldo Coutinho PSDB

Total de Pará: 6

AMAZONAS

Francisco Garcia PPS

Humberto Michiles PL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB

Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Marinha Raupp PMDB

Total de Rondônia: 3

ACRE

João Tota PPB

Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PPB

lico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB

Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB

Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB

I
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Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 15

PIAuí

Átila Lira PSDB
B.Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PSDB
Wellington Roberto PL
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTS
José Chaves PTS
Luiz Piauhylino PSDB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Raul Jungmann PMDB
Ricardo Fiuza PPS
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Benedito de Lira PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL

Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jackson Barreto PTB

Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Bassuma PT
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB

Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB

João Carlos Bacelar PFL
João Leão PL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz AlbertoPT
Mário Negromonte PPB

Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Mota PL
Dr. Francisco Gonçalves PTB

Edmar Moreira PL
Eduardo Barbosa PSDB
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Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Ronaldo Vasconcellos PTB
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 29

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PPB
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PSB
Carlos Santana PT
Deley PV
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Paes PFL
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Itamar Serpa PSDB

Jair Bolsonaro PTB
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Julio Lopes PPB
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Nelson Bornier PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PPB
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PPB
Delfim Netto PPB
Devanir Ribeiro PT
Dr. Evilásio PSB

Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PSB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Jefferson Campos PSB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV

Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB

Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Milton Monti PL
Nelson Marquezelli PTB

Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT

I
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Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Rubinelli PT
Valdemar Costa Neto PL
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Ricarte de Freitas PTB
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano PFL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Jovair Arantes PSDB
Leandro Vilela PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Sandes Júnior PPB
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Chico da Princesa PL

Colombo PT
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PPS
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
José Borba PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Selma Schons PT
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
João Pizzolatti PPB
Leodegar Tiscoski PPB
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Vignatti PT
Zonta PPB
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PPB
Beto Albuquerque PSB
Eliseu Padilha PMDB

Érico Ribeiro PPB
Francisco Appio PPB
Francisco Turra PPB
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Milton Cardias PTB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Gouvêa PL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT

Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul 15
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 270
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre
a mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 1.

PROJETO DE LEI N° 354-B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei nO 354, de 2003, que altera a Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, para restabe
lecer o pagamento, pela empresa, do salário
maternidade devido às seguradas emprega
da e trabalhadora avulsa gestantes; tendo
pareceres: da Comissão de Seguridade So
cial e Família pela aprovação (Relator: Sr.
Arlindo Chinagli); e da Relatora designada
pela Mesa, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relatora: Sra. Sandra Rosado).
EMENDAS DE PLENÁRIO: tendo parecer
dos Relatores, em substituição às Comis
sões: de Seguridade Social e Família, pela
rejeição (Relator: Sr. Arlindo Chinaglia); e de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relatora: Sra. Sandra Rosado).

PRAZO NA CÂMARA (45° DIA):
1-5-03

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE:

DESTAQUE DE BANCADA
PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161,11, e § 2°, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da Emenda nO 1, apresen
tada ao PL n° 354-A/2003.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. - José
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161, 11 e § 2°, do Regimento Interno, destaque

para votação em separado do (a) emenda nO 2 apre
sentada ao PL n° 354-A/2003.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. - José
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA
PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161, 11 e § 2° do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do (a) emenda n° 3 apre
sentada ao PL n° 354-A/2003.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. - José
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou submeter a votos as Emendas de Plenário nOs
1 a 5, com parecer contrário, ressalvados os desta
ques.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 1

Dê-se ao art. 73 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991 , alterado pelo art. 10, a seguinte redação:

"Art. 73. Assegurado o valor do salário
mínimo, o salário-maternidade para as de
mais seguradas, bem como o devido às em
pregadas das microempresas e empresas
de pequeno porte, pago diretamente pela
Previdência Social, consistirá:

EMENDA DE PLENÁRIO N° 2

Dê-se ao art. 73 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, alterado pelo art. 1°, a seguinte redação:

"Art. 73. Assegurado o valor do salário
mínimo, o salário-maternidade para as de
mais seguradas, bem como o devido às em
pregadas das microempresas, pago direta
mente pela Previdência Social, consistirá:

EMENDA DE PLENÁRIO N° 3

Dê-se ao art. 73 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, alterado pelo art. 1°, a seguinte redação:

"Art. 73. Assegurado o valor do salário
mínimo, o salário-maternidade para as de
mais seguradas, bem corno o devido às em
pregadas das empresas de pequeno porte,
pago diretamente pela Previdência Social,
consistirá:

I



"Art. 73. Assegurado o valor de um sa
lário mínimo, o salário-maternidade para as
demais seguradas, pago diretamente pela
Previdência Social, consistirá:

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
parecer do Relator é contrário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Voo
submetera votos a Emenda de Plenário n° 1, destacada:

Sr. Presidente,

Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 161,11,
e § 2°, do Regimento Interno, destaque para votação
em separado da Emenda n° 1, apresentada ao Proje
to de Lei n° 354-N2003.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. - José
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa Requerimento de Destaque para Votação
em Separado da Emenda nO 1, da bancada do PFL:

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em relação aos bene
fícios requeridos a partir do primeiro dia do mês se
guinte ao de sua publicação.

EMENDA MODIFICATIVA N° 5

"Art. 71-A .
Parágrafo único. O salário-maternidade

de que trata este artigo será pago direta
mente pela Previdência Social, ressalvada a
condição da segurada adotante, que, como
empregada, nos termos do § 1° do art. 72,
terá seu atendimento de acordo com aquele
dispositivo:'

Dê-se ao § 1° do art. 72, a seguinte redação:

Dê-se ao parágrafo único do art. 71-A, a seguin
te redação:

PROJETO DE LEI ~ 354, DE 2003

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 71. O salário-maternidade é devi

do à segurada da Previdência Social, du
rante cento e vinte dias, com início no pe
ríodo entre vinte e oito dias antes do parto
e a data de ocorrência deste, observadas
as situações e condições previstas na le
gislação no que concerne à proteção à ma
ternidade.

Parágrafo único. (revogado pela Lei n°
9.528, de 10 de dezembro de 1997)"(NR)

"Art.71-A .
Parágrafo único. O salário-maternidade

de que trata este artigo será pago direta
mente pela Previdência Social.

"Art. 72 .
§ 1 ° Cabe a empresa pagar, em obe

diência ao art. 7°, XVIII, da Constituição Fe
deral, o salário-maternidade devido à res
pectiva empregada gestante, efetivando-se
a compensação, observado o disposto no
art. 248 da Constituição Federal, quando do
recolhimento das contribuições incidentes
sobre a folha de salários e demais rendi
mentos pagos ou creditados, a qualquer tí
tulo, à pessoa física que lhe preste serviço."

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação 0-
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EMENDA MODIFICATIVA N° 4 Art. 72 .
§ 10 Cabe à empresa pagar o salá

rio-maternidade devido à respectiva em
pregada gestante, efetivando-se a com
pensação, observado o disposto no art.
248 da Constituição Federal, quando do
recolhimento das contribuições incidentes
sobre a folha de salários e demais rendi
mentos pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste ser
viço.

§ 2° A empresa deverá conservar du
rante dez anos os comprovantes dos paga
mentos e os atestados correspondentes
para exame pela fiscalização da Previdência
Social.

§ 3° O salário-maternidade devido à
trabalhadora avulsa será pago diretamente
pela Previdência Social."(NR)
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EMENDA DE PLENÁRIO N° 1

Dê-se ao art. 73 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, alterado pelo art. 10, a seguinte redação:

"Art. 73. Assegurado o valor do salário
mínimo, o salário-maternidade para as de
mais seguradas, bem como o devido às em
pregadas das microempresas e empresas
de pequeno porte, pago diretamente pela
Previdência Social, consistirá:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de Destaque para Votação em Separado
da Emenda n° 2, da bancada do PFL:

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do art. 161, 11 e § 2°, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do (a) emenda n° 2 apre
sentada ao PL n° 354-A/2003.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
emenda determina o seguinte:

EMENDA DE PLENÁRIO N° 2

Dê-se ao art. 73 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, alterado pelo art. 1°, a seguinte re:

"Art. 73. Assegurado o valor do salário
mínimo, o salário-maternidade para as de
mais seguradas, bem como o devido às em
pregadas das microempresas, pago direta
mente pela Previdência Social, consistirá:

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação a Emenda de Plenário n° 2.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa Requerimento de Destaque para Votação
em Separado da Emenda n° 3 da bancada do PFL:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161, 11 e § 2° do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do (a) emenda n° 3 apre
sentada ao PL n° 354-A/2003.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. - José
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
emenda diz o seguinte:

EMENDA DE PLENÁRIO N° 3

Dê-se ao art. 73 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, alterado pelo art. 1°, a seguinte redação:

"Art. 73. Assegurado o valor do salário
mínimo, o salário-maternidade para as de
mais seguradas, bem como o devido às
empregadas das empresas de pequeno por
te, pago diretamente pela Previdência Social,
consistirá:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação a Emenda de Plenário nO 3.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI ND 354-C, DE 2003

Altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, para restabelecer o pagamento,
pela empresa, do salário maternidade de
vido às seguradas empregada e trabalha
dora avulsa gestantes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 71. O salário-maternidade é devi
do à segurada da Previdência Social, duran
te cento e vinte dias, com início no período
entre vinte e oito dias antes do parto e a
data de ocorrência deste, observadas as si
tuações e condições previstas na legislação
no que concerne à proteção à maternidade.

Parágrafo único. (revogado pela Lei n°
9.528, de 10 de dezembro de 1997)"(NR)
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Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°
53-8, de 1999, que altera o Inciso V do
art. 163 e o art. 192 da Constituição Fede
ral, e o caput do art. 52 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, inciso VI, a re

tirada da Ordem do Dia do PL n° 6.912/2000, do Se
nado Federal, que "institui ações afirmativas em prol
da população brasileira afro-descendentes".

Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - Assina
o Deputado Reginaldo Germano, PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada do PL n° 6.912-A/02, constan
te da pauta da presente Sessão.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - Assina
o Deputado Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação os requerimentos solicitando retirada
de pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADOS.
Está retirado de pauta o item 2.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 53-C, DE 1999

Art. 72 .
§ 1° Cabe à empresa pagar o salá

rio-maternidade devido à respectiva empre
gada gestante, efetivando-se a compensa
ção, observado o disposto no art. 248 da
Constituição Federal, quando do recolhi
mento das contribuições incidentes sobre a
folha de salários e demais rendimentos pa
gos ou creditados, a qualquer título, à pes
soa física que lhe preste serviço.

§ 2° A empresa deverá conservar du
rante dez anos os comprovantes dos paga
mentos e os atestados correspondentes
para exame pela fiscalização da Previdência
Social.

§ 3° O salário-maternidade devido à
trabalhadora avulsa será pago diretamente
pela Previdência Social."(NR)

"Art. 73. Assegurado o valor de um sa
1ário mínimo, o salário-maternidade para as
demais seguradas, pago diretamente pela
Previdência Social, consistirá:

....................................................."(NR)

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha) -Item 2.

PROJETO DE LEI N° 6.912-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

Continuação da discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n° 6.912, de 2002,
que institui ações afirmativas em prol da po
pulação brasileira afro-descendente; tendo
parecer da Comissão Especial pela constitu
cionalidade, juridicidade, boa técnica legisla
tiva, adequação financeira e orçamentária

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em relação aos bene
fícios requeridos a partir do primeiro dia do mês se
guinte ao de sua publicação.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - San
dra Rosado, Relatora.
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"Art.71-A. dos Projetos de Lei nOs 6.912, de 2002,
Parágrafo único. O salário-maternidade 3.198, de 2000, 3.435, de 2000 e 6.214, de

de que trata este artigo será pago direta- 2002, e, no mérito, opinou pela aprovação,
mente pela Previdência Social. com Substitutivo, do Projeto de Lei n° 3.198,

de 2000, e pela rejeição dos demais, nos
termos do parecer do relator, Sr. Reginaldo
Germano, que apresentou complementação
de voto.

Tendo apensados os PL n.llS 3.198/00,
3.435/00 e 6;214/02.
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o SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer referência ao projeto de lei que trata do paga
mento do salário-maternidade às gestantes.

Informo a VExa. e aos nobres pares que estáva
mos realizando, na Comissão Especial da Reforma
da Previdência, importante debate. Ontem, o Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio e o Deputado Arnaldo
Faria de Sá nos procuraram e fizeram ponderação a
respeito da situação de pequenas e microempresas
no sentido de que, mensalmente, dêem contribuição
para o INSS eventualmente menor do que o salário
pago à gestante. Isso criaria a situação da empresa
tal como está no texto inicial. Evidentemente, ela seria
ressarcida, mas isso demoraria algum tempo.

Assim, assumi o compromisso de que acataria
essas emendas, porque, dado o processo legislativo,
acabamos nos atrasando e o projeto já foi votado. Que
ro dizer aos Deputados Antonio Carlos Pannunzio,
Arnaldo Faria de Sá e a toda esta Casa que levarei ao
Executivo ou ao Senado essa observação, que acata
mos, para que seja contemplada e corrigido o texto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Deputado Arlindo Chinaglia, essa matéria já está su
perada, mas solicito a VExa. e aos Deputados que
têm colaboração a dar a esse projeto que remetam
suas sugestões ao Senado, por meio das respectivas
bancadas.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDS - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu ha
via pedido a palavra pela ordem quando VExa. anun
ciou que apresentaria a PEC do Centro-Oeste sobre
a questão da irrigação. VExa. então pediu um pouco
de paciência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado, agora não estamos tratando da PEC a
que VExa. se refere, mas, sim, da PEC n° 53. É outro
assunto.

O SR. WALTER FELDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDS - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
távamos inscritos para falar e não estávamos ausen
tes. Mas V.Exa., compreensivelmente, está dando ce
leridade aos trabalhos.

Sr. Presidente, desejo apenas manifestar o nos
so reconhecimento ao dia 13 de maio, dia de liberta
ção da comunidade negra e dos escravos. Somos fa
voráveis a esse projeto, porque se trata de uma luta
histórica contra a segregação racial.

Devemos ter cuidado em relação às quotas,
conforme inclusive já se cientificou a própria Ministra
que cuidará da Pasta. Evidentemente, este momento
é de glória, e devemos apoiar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Walter Feldman, desculpe-me, mas, since
ramente, não vi V.Exa. De qualquer forma, VExa. está
inscrito para encaminhar a PEC n° 53, e lhe concede
rei a palavra.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDS - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
gosto da palavra "ausente"; estou presente, mas abro
mão da inscrição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Antonio Cambraia, muitas vezes, o Parla
mentar não está no plenário, mas, certamente, se en
contra em alguma Comissão. Não significa que não
esteja participando dos trabalhos desta Casa.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSS - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rei
tero a VExa., tendo em vista a importância da Emen
da Constitucional n° 53, que ordene que se encerrem
as várias reuniões de Comissão que estão ocorrendo
concomitante a esta sessão plenária, para que pos
samos ter o quorum necessário para apreciação de
emenda constitucional tão importante para o momen
to econômico em que vivemos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Solici
to às Sras. e Srs. Deputados que venham ao plenário.
Estamos na Ordem do Dia, apreciando a PEC nO 53.

Determino que todos os trabalhos das Comis
sões sejam suspensos, ou, senão, qualquer decisão
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tomada em qualquer das Comissões será considera
da nula.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesaRequerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 193, combinado com o art. 117, X, do RICD, o adi
amento da votação por 2 sessões da PEC n° 53-C, de
1999, que "altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da
CF, e o caput do art. 52 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias (estabelece que a lei comple
mentar que disporá sobre fiscalização financeira da
administração pública e sobre o sistema financeiro
nacional, em todas as partes que o compõem, abran
gendo as cooperativas de crédito e a participação do
capital estrangeiro nas instituições financeiras que o
integram: alterando a nova Constituição Federal):'

Sala da Sessões, de maio de 2003. - Anto-
nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB.

Nos que solicita o adiamento da votação da
PEC n° 53, que trata da mudança no art. 92 da Consti
tuição Federal, por duas sessões.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram.

REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter Feld
man, para encaminhar a votação.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, aparentemente, a polêmica produzida,
quando da votação, pela primeira vez, da matéria,
transformou-se na emoção - há poucos Deputados
em plenário -, que fez com que vários Deputados vi
essem à tribuna para manifestar suas opiniões, em
bora escrevendo, favoravelmente, posições contrá
rias à matéria, particularmente os membros do Parti
do dos Trabalhadores. Tais circunstâncias revelam
que ainda existem contradições ou incompreensões
quanto à necessidade de adaptar o sistema financei
ro às regras de mercado, particularmente às relações
internacionais.

Nós, do PSDB, acompanhamos a evolução da
economia nos primeiros meses do Governo do Parti
do dos Trabalhadores e seus aliados, sob o comando
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, temos
manifestado reiteradamente que existe certa seqüên
cia lógica que fez com que o Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva compreendesse, por meio de
enorme choque de realidade, que o desejo era dife
rente da prática; que os acordos, os tratados, os con
tratos firmados, particularmente com o Fundo Mone
tário Internacional, teriam que prosseguir não neces
sariamente em bases diferentes daquelas estabeleci
das pelo Governo anterior.

Pelo contrário, as acusações que recebemos,
nos últimos oito anos, a respeito da política neoliberal
contrária aos interesses nacionais, foram rapidamen
te desmistificadas. A fumaça que encobria aparente
mente tal incompreensão por parte do Partido dos
Trabalhadores rapidamente se dissipou, e os contra
tos foram reafirmados, na nossa avaliação, de manei
ra muito mais dura, muito mais ortodoxa, - e, portan
to, contrária aos interesses nacionais - do que aquela
que vinha sendo praticada.

Nesse sentido, enviamos determinada carta ao
Ministro da Fazenda, em que dissemos - até na con
dição de médico, porque S.Exa. fez afirmações vincu
ladas à Medicina - que também entendemos a ques
tão dos radicais livres. Além do mais, compreende
mos que, neste momento, o remédio ministrado para
a economia brasileira tem sido excessivamente neoli
beral, diria até com ortodoxia contundente, e com o
capricho da continuidade de uma taxa de juros abso
lutamente insuportável para a sociedade.

O caderno de economia da Folha de S.Paulo,
nos últimos dias, tem mostrado que a economia ficou
parada no primeiro trimestre do Governo Lula exata
mente porque, além de dar oportunidade à política
anterior, arroxou ainda mais a taxa de juros. Arroxou o
que poderia ser o investimento votado no ano ante
rior. Muito pouco tem sido liberado, exatamente para
se criar o colchão de proteção à economia nacional,
para que o Governo possa, provavelmente no segun
do semestre deste ano, reduzir de forma drástica a
taxa de juros.

Tais medidas não impediram que nesse período
o remédio muito amargo comprometesse a produção
industrial e incentivasse ainda mais o desemprego,
principalmente nas grandes Capitais brasileiras, pro
duzindo uma taxa de desemprego em torno de 20%,
particularmente na região metropolitana de São Paulo.

Logo, existe a compreensão diferenciada da
economia por parte do Governo, que faz com que
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hoje possamos aprovar o que foi a sugestão do nosso
candidato a Presidente, o ex-Senador e ex-Ministro
da Saúde, José Serra. Ele permitiu que fossem feitas
mudanças na legislação infraconstitucional para libe
rar o mercado financeiro, tendo em vista as relações
que não são mais dependentes de acordos políticos,
muitas vezes comprometidos com processos eleitora
is, de que a economia não pode ficar absolutamente
dependente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na ses
são anterior, foi aprovada alteração na Constituição
brasileira que permite mudanças posteriores na infra
constituição, para que o Sistema Financeiro Nacional
tenha condições de enfrentar o mercado e a competi
ção internacional.

O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior desta PEC, estava em missão oficial designa
da por V.Exa. e, portanto, não pude votar.

Votarei de acordo com aquilo que bancada do
PT houver determinado.

Registro, no entanto, que acompanho a declara
ção de voto assinada por vários companheiros, con
trária à autonomia do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá, para enca
minhar a votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos votando a PEC n° 53, em segun
do turno. No primeiro turno, houve grande maioria a
favor da desregulamentação do art. 192.

Registro - e apenas com tal objetivo assomei à
tribuna - que politicamente há clara manifestação de
vontade de que seja aprovada, em segundo turno, a
PEC n° 53.

O art. 192, entretanto, estabelece, no seu inciso
11, a autorização e funcionamento de estabelecimen
tos de previdência e capitalização. Portanto, uma pre
condição para que estabelecimentos de previdência e
capitalização dependessem de autorização prevista
no art. 192.

A partir da aprovação da PEC, nem as segura
doras internacionais, americanas e européias, que já
estão no Brasil mediante autorização do Parecer nO
104, da AGU, que permitiu ao então Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, autorizar a

entrada dessas empresas no Brasil, terão mais restri
ção. Estará dispensada qualquer exigência prevista
no inciso II do art. 192 da Constituição para autoriza
ção e funcionamento de estabelecimentos de previ
dência e capitalização.

No momento anterior, utilizou-se do Parecer n°
104, da Advocacia-Geral da União, para que o então
Presidente da República autorizasse a entrada des
sas empresas, que tinham grande previsão de merca
do, a partir da então PEC n° 33, do primeiro mandato
de Fernando Henrique, que se consumou na Emenda
Constitucional nO 20, de 1998. Não contentes com a
fatia de mercado privada de previdência que lhes foi
dada, eles pressionaram, e, hoje, ternos na Casa ou
tra reforma da Previdência, que não é reforma da Pre
vidência, mas, sem dúvida alguma, é a reforma que o
mercado quer, para complicar ainda mais a conces
são de aposentadoria ao servidor público.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o servi
dor público que se aposentar após a promulgação da
emenda, se vier a ser aprovada - espero que não seja
-, da forma como está proposta, o valor do benefício
corresponderá a menos de 50% do valor, porque per
derá a integralidade, a paridade e contribuirá na inati
vidade, afora a fórmula de cálculo a ser rateada ao
longo do tempo de todos os salários de contribuição.

Além disso, perderá também a temporalidade,
porque o servidor não poderá se aposentar com me
nos de 60 anos, se homem, e com menos de 55 anos,
se mulher, independente do tempo de contribuição.
Isso está mascarado na reforma, porque se remete
ao art. 40, itens 1 a 3. Se ele quiser se aposentar an
tes dessa idade, perderá 5% ao ano, podendo chegar
a até 25% do valor do seu benefício. Sem falar na pen
são, que corresponderá a até 70% desse valor.

Tudo isso é um jogo da previdência privada,
tudo é um jogo das empresas de previdência que,
sem que muitos percebam, por essa alteração consti
tucional estão libertas para entrar no Brasil como que
iram. E podemos ver muitas propagandas delas por
aí. Vê-se propaganda da empresa de previdência pri
vada AGF, como se fosse alguma coisa nossa, mas
não é. AGF é Assurance Générale de France; vê-se
propaganda de previdência privada da AIG, e
pode-se até pensar que é alguma coisa nossa, mas
não é. AIG é American International Group.

Na verdade, agora escancara-se o mercado de
vez. A votação, em segundo turno, da PEC n° 53, que
acaba com o art. 192, extinguirá esse inciso que diz
ser necessária autorização prévia para que essas
empresas de previdência e capitalização venham
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para o mercado brasileiro. A partir da votação de hoje,
elas estarão totalmente livres para isso.

Sei que a vontade política da Casa, emanada do
mercado, é que essa PEC seja votada e aprovada. Ao
menos para mim, não passou despercebido que, no
art. 192, existe limitação para essas empresas de pre
vidência e de cap~alização.A partir de hoje não mais
existirá, não será preciso, nem o Governo irá recorrer,
parecer da AGU autorizando a entrada delas. Elas en
contrarão as portas escancaradas. O que me assusta
é que, no futuro, poderemos ver repetida a história
dos montepios, e as pessoas não terem nem previ
dência pública nem privada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com satisfação, registro a presença no plenário do
Dr. Mário Mamede, Secretário-Adjunto da Secretaria
Especial de Direitos Humanos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
reiteradas vezes tenho tido oportunidade de falar da
minha grande admiração por VExa e do grande res
peito pelo cargo que exerce. Irei fazer de tudo, na li
derança do PFL, para que, a cada dia, possa se afir
mar como notável Presidente desta Casa, pois tem
feito por merecer. Por isso, começo minhas palavras,
registrando seu esforço, dedicação e correição.

No entanto, entendo que hoje houve um inciden
te. E tenho o dever de registrá-lo nos Anais desta Casa
para que não se estabeleça uma relação de desconfi
ança. Já exerci o cargo de Presidente da Comissão de
Const~uição e Justiça e de Redação e da Comissão de
Orçamento. À época, estabeleci um cr~ério que pode
ser testemunhado pelos Líderes do PT que participa
vam das duas Comissões. Jamais promovi importante
votação sem a presença de um Líder ou Vice-Líder ou
de quem os representasse. Sempre tive a confiança de
todos e, por isso, podia abrir os trabalhos das reuniões
sem a presença deles. O Deputado Jorge Bittar e os lí
deres do PT jamais tiveram uma só reclamação da mi
nha conduta em relação a essas questões na Comis
são de Constituição e Justiça.

Portanto, Sr. Presidente, espero de VExa. o
mesmo procedimento. Todos nós, VExa., eu, os líde
res do PT, do Governo e do PSDB, e os Vice-Líderes,
temos de administrar nossos quadros. Não tenho de
ficar aqui sentado, esperando o início da Ordem do
Dia; meu dever é o de estar aqui quando iniciada.

Sr. Presidente, hoje, Deputados do partido de
VExa. estão reclamando, igualmente como eu. O
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, representante
do PSDB, foi surpreendido com a idéia de que as alte
rações, que eram consensuais, poderiam estar incor
poradas ao texto - avanços, defendidos por VExa.,
que beneficiariam a mulher gestante.

Estou convicto de que não foi esperteza. Mas a
forma ágil como o assunto foi tratado promoveu uma
trinca na confiança. Não podemos mudar a forma de
aqui trabalhar. Tenho o desejo, e sempre terei, de con
fiança de que os trabalhos não serão feitos na base
do assalto, do aproveitamento, do descuido de al
guém. Esta Casa não é da esperteza, mas deve ser
do entendimento, da confiança. V.Exa. tem tudo para
se afirmar como um grande Presidente, não permitin
do que isso aconteça.

Considero esse fato gravíssimo. E entendo que
não deverá se repetir, porque foi em um momento em
que todos não deram a devida atenção ao assunto.
Aprovamos algo que não era o desejo da maioria. Ela
não foi respeitada, porque não foi ouvida; foi despre
zada num momento de aproveitamento. Inclusive, fui
informado de que sequer o Relator foi respeitado.

Peço, portanto, Sr. Presidente, que não tome isso
como desprezo. Pelo contrário, VExa. sabe do grande
respeito que nutro pela sua pessoa e farei tudo que es
tiver ao meu alcance para mostrar à Nação que VExa.
tem todas as condições de se tornar um dos grandes
Presidentes desta Casa, aliás, como vem sendo. Mas
esse incidente não pode ser registrado como um inci
dente que engrandeça as nossas relações.

Particularmente, nada farei. O PFL não mudará
a posição de votação em relação à emenda. Precisa
mos reformar a emenda. Peço a VExa. não que me
espere, pois jamais deixarei VExa. me esperando,
mas que dê oportunidade de que a maioria vote. Ja
mais posso considerar que, eventualmente, o
Vice-Presidente, exercendo esta Presidência, venha
promover uma votação, sendo S.Exa. uma das maio
res figuras do meu partido, com a ausência do repre
sentante do PT ou do Governo.

Sr. Presidente, trata-se de um momento em
que devemos esquecer esse incidente e não permi
tir que ocorra novamente. O meu dever de amigo,
admirador e apoiador do trabalho de V. Exa. leva-me
a registrar que esperamos que não ocorra mais
esse fato nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado José Carlos Aleluia, ao contrário de V.Exa.,
após o seu pronunciamento não permanece nenhu-
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ma trinca na nossa relação, que continua sendo firme.
Eu o admiro, tenho registrado isso. V.Exa. é uma lide
rança capaz, competente. Isso não muda absoluta
mente nada.

Fiz tudo com absoluta tranqüilidade. Fiz questão,
inclusive, de ler uma por uma das emendas. Depu
tados de praticamente todos os partidos tinham pre
sença confirmada no plenário. A atitude que tomei foi
com absoluta tranqüilidade. E, dentro do tempo que
estava combinado, ainda tínhamos de apreciar a PEC
n° 53. Como não havia possibilidade de retirá-Ia da pa
uta ou mudar a ordem de votação, porque a urgência é
constitucional, a matéria teve de ser votada assim, já
que havia número suficiente: 300 Deputados.

Deixo registrado que não há, da parte desta
Presidência, nenhum problema com o pronunciamen
to de VExa.

Quero destacar que a minha iniciativa não envol
veu nenhum ato de esperteza. VExa. sabe que isso
não faz parte do meu vocabulário nem da minha práti
ca. Sendo assim, fico tranqüilo. Sei que, talvez, o maior
prejudicado tenha sido o Deputado Arlindo Chinaglia,
meu amigo, além de ser do meu partido. Estendo a
S.Exa. qualquer desculpa nesse sentido. Mas não tive
a intenção; queria fazer apenas a votação.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho
em VExa. a mais absoluta confiança na condução
dos trabalhos desta Casa, e quero testemunhar. Dis
se a VExa. que me atrasei por estar envolvido em ou
tra atividade parlamentar, inclusive, com a condução
do Deputado Roberto Brant, do PFL, que é testemu
nha de que o procuramos, porque também o Depu
tado Inocêncio Oliveira, naquele momento conduzin
do os trabalhos, orientou a todos para comparecerem
ao plenário.

Portanto, a Mesa se comportou bem desde o
Deputado Inocêncio até o Deputado João Paulo. Não
sei se o Deputado Aleluia recebeu hoje nosso recado,
mas tomamos a iniciativa de procurá-lo para que pu
déssemos ouvi-lo ou a algum representante do PFL,
para tratarmos das emendas, com o intuito coletivo de
melhorar o projeto.

Do que pudemos conversar - e não sei se o
Deputado Aleluia teve a oportunidade de nos ouvir-,
reitero a preocupação de as micro e pequenas em
presas terem de pagar um salário-maternidade maior

que sua própria contribuição para o regime geral via
INSS. Percebemos isso mais intensamente ao con
versarmos com os Deputados Arnaldo Faria de Sá e
Antonio Carlos Pannunzio.

Em que pese o fato de essa emenda não ter sido
escrita, mas ponderada oralmente, assumimos o com
promisso - porque também conversamos com o Minis
tério - de buscar o procedimento mais adequado para
que as micro e pequenas empresas, cujo salário-ma
ternidade seja, por exemplo, de 1 mil e 500 reais e o
pagamento obrigatório da empresa coletivamente de
mil reais, sejam recompensadas mês a mês.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Solici

to aos Srs. Deputados que estão pedindo a palavra para
que voltemos à apreciação da pauta, uma vez que o
tema já está superado. Tooos nós devemos envidar es
forços para que o projeto seja alterado no Senado.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero dar apenas uma sugestão. O que houve nesse
caso foi um problema de comunicação entre quem es
tava negociando o tema e a Presidência da Casa. Na
hora em que nos avisaram na Comissão que a Ordem
do Dia havia iniciado, eu e o Deputado Arlindo China
glia, Relator da matéria, viemos rapidamente ao ple
nário, mas não conseguimos chegar a tempo. Estava
em negociação emenda relativa à mãe adotante e ha
via emendas já acatadas pelo Governo para serem
modificadas no projeto. Não conseguiram informar
isso a V Exa. Esse é um problema que temos de resol
ver. Se VExa. soubesse da negociação em curso, tal
vez tivesse atuado de outra maneira.

Não foram prejudicados apenas os Deputados,
mas a sociedade. A batalha para a mãe adotante não
ser discriminada estava sendo conduzida. Espero
que isso não se repita: uma negociação estar sendo
feita e tal comunicação não chegar a V.Exa.

Espero também que consigamos resolver essa
situação no Senado e, ao voltar a esta Casa, a emen
da seja incorporada ao projeto.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.

I
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, ouvi atentamente sua explanação e
quero relatar um fato muito importante. Quando
cheguei ao plenário, as emendas já estavam sendo
votadas.

Fui devidamente alertado pela assessoria do
PSDB de que as emendas haviam sido rejeitadas
pelo Relator. Como havia conversado com o Relator,
Deputado Arlindo Chinaglia, sabia que S.Exa. havia
acolhido o conteúdo das emendas apresentadas pela
Oposição, PSDB e PFL, promovendo uma modifica
ção na redação do seu substitutivo. Por isso mesmo,
fiquei tranqüilo. Não nos manifestamos contrariamen
te porque estávamos certos de que o conteúdo era
aquele acertado com o Deputado Arlindo Chinaglia.

Agora fica o compromisso do Relator de tentar
alterar o texto no Senado Federal.

Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re
gistro minha posição e a do meu partido a favor da apro
vação da PEC n° 53, como aconteceu no primeiro turno.

Saliento a importância para o Brasil de o Gover
no, a partir da promulgação dessa emenda constitu
cional, encaminhar para o Congresso Nacional um
projeto ou discutir os aqui existentes sobre a autono
mia do Banco Central.

O PFL, por intermédio deste Deputado, apre
sentou proposta para ser discutida e debatida. Tra
ta-se de dar autonomia ao Banco Central, para que
possamos protegê-lo dos políticos que não entendem
de economia e querem palpitar sem saber as conse
qüências para o Brasil.

Por isso, é muito importante que o Governo não
fique preso a vinte, trinta ou quarenta Deputados que
se manifestaram, na Comissão, contrários à autono
mia do Banco Central.

Esta Casa, de forma majoritária, está aprovando
emenda constitucional para que o Governo, de forma
urgente, encaminhe os projetos existentes. Com cer
teza, a autonomia gerará a possibilidade importante
de, a longo prazo, o Banco Central poder trabalhar
com uma taxa de juros menor.

Hoje, a taxa de juros é um pesadelo. O Governo
dos trabalhadores prometeu tanto que ela iria baixar e
que não tinha nada a ver com inflação, no entanto, ao

que estamos assistindo, nos últimos anos, é a maior
taxa de juros real que o Brasil já teve.

Diante disso, pedimos ao Presidente do Banco
Central que, na próxima semana, na reunião do
COPOM, baixe os juros. A inflação já está caindo. Pre
cisamos de juros mais baixos, para que as empresas
possam fazer financiamentos de forma mais barata.

Registro aqui, mais uma vez e insistentemente,
que o Governo não considere a opinião de trinta
Deputados que se manifestaram contrariamente à
autonomia do Banco Central. Ela é fundamental para
o Brasil, pois tornará o Banco Central independente
da politicagem neste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Coriolano Sales,
para encaminhar a votação.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a PEC n° 53, originária do Senado Federal, de
autoria do Senador José Serra, pulveriza em leis
complementares a regulamentação do Sistema Fi
nanceiro Nacional.

A matéria, em minha ótica, é da maior relevân
cia e importância para o País não apenas porque abre
possibilidade para a autonomia do Banco Central 
matéria em si relevante e, igualmente, da máxima im
portância para a credibilidade dos sistemas financeiro
e bancário -, mas também por tornar possível a cria
ção de um sistema financeiro de vanguarda no País.

A perspectiva que se abre, se adotada pelo Go
verno atual, disseminará o crédito e possibilitará a cri
ação não apenas das cooperativas de créditos locais,
mas também das caixas de poupanças regionais, de
bancos regionais de pequeno volume de capital, de
instituições financeiras genuinamente nacionais que
possam contrapor-se e estabelecer concorrência aos
grandes bancos e fazer do crédito algo humano, que
dinamize as empresas e a economia, promova o pro
gresso e confira o tão sonhado desenvolvimento eco
nômico e social de que precisa o Brasil em toda sua
extensão.

De fato, os países mais ricos do mundo - Esta
dos Unidos da América, Japão, Alemanha, França,
Itália, Inglaterra, Espanha - fizeram da política de cré
dito, por meio das instituições financeiras locais, o
grande motor para a promoção de seu desenvolvi
mento econômico, gerando emprego, trabalho, renda
e melhoria da qualidade de vida da população.

Não considero importante a regulamentação do
sistema financeiro por meio da PEC, que reescreve o
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art. 192 da Const~uiçãoFederal apenas pelo fato de
amanhã podermos ter a autonomia do Banco Central,
matéria relevante, repito. Quem conhece os bancos
centrais estrangeiros e estuda a questão sabe da im
portância de os bancos centrais serem independentes,
e não necessariamente estarem atrelados ao Chefe do
Poder Executivo Federal, embora, para tanto, seja ne
cessária a regulamentação bastante rígida e determina
da, a fim de que a autonomia da instituição não resulte
em ditadura dentro do sistema financeiro brasileiro.

Sr. Presidente, na qualidade de integrante da
Comissão Especial do Sistema Financeiro da Casa,
por oito anos, conheço as dificuldades de se regula
mentar o art. 192 da Carta Magna. O Presidente Lula,
que ora consegue a regulamentação com relativa fa
cilidade, tem oportunidade histórica de criar um siste
ma financeiro de vanguarda no Brasil, ação que repu
to tão importante quanto a reforma da Previdência
Social e a reforma tributária. A matéria em apreço om
breia em importância com as reformas em andamen
to na Casa não apenas por diminuir juros, mas tam
bém por possibilitar a estabilidade da economia e o
desenvolvimento econômico e social do País, com
geração de emprego e renda.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

submeter a votos, em segundo turno, a

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 53, DE 1999

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

Art. 1° O inciso V do art. 163 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.163 "
"V - fiscalização financeira da adminis

tração pública direta e indireta;" (NR)

Art. 2° O art. 192 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 192. O sistema financeiro nacio
nal, estruturado de forma a promover o de
senvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, em todas as
partes que o compõem, abrangendo as coo
perativas de créd~o, será regulado por leis
complementares, que disporão, inclusive,
sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram." (NR)

I - Revogado.
11 - Revogado.
111 - Revogado.
a) Revogado.
b) Revogado.
IV - Revogado.
V - Revogado.
VI- Revogado.
VII - Revogado.
VIII - Revogado.
§ 1° Revogado.
§ 2° Revogado.
§ 3° Revogado.

Art. 3° o caput do art. 52 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a ter a se
guinte redação:

"Art. 52. Até que sejam fixadas as con
dições do art. 192, são vedados:" (NR)

"1- ..
11- ..
Parágrafo único "

Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PMN?
A SRA. LÚCIA BRAGA (PMN - PB. Pela ordem.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMN
vota "sim".

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, mantendo a coerência, em nome da verdade e con
trário a esse absurdo, o PRONA vota "não".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
se V. Exa. me permite, quero antecipar a orientação
do PFL. A matéria é importante. Tendo em vista que
alguns Deputados estão prestes a viajar, peço a
S.Exas. que aguardem para que possamos consoli
dar a votação da matéria em segundo turno.

O PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PCdoB?
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive
mos oportunidade de examinar criteriosamente a ma
téria. Elaboramos voto em separado, que oferecemos

I
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por ocasião da votação em primeiro turno. Protesta
mos de forma veemente contra a independência do
Banco Central. A rigor, o banco já atua de forma inde
pendente. Teríamos, portanto, de examinar critérios
de atuação que permitissem controle do Banco Cen
trai por parte da sociedade brasileira, do Estado na
cional. A matéria abre possibilidades para tal discus
são. Deixamos clara nossa opinião contrária à vota
ção de qualquer matéria que signifique ampliação de
controle externo - que não da sociedade brasileira 
do Banco Central.

Sendo assim, conforme referi anteriormente,
antecipamos nossa opinião e apresentamos voto em
separado, bastante crítico, em relação à matéria.
Enfim, nosso voto será favorável à emenda, nos ter
mos do voto em separado que entregamos à Mesa e
reafirmamos neste instante.

O SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim".

O SR. DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhare
mos o voto da base do Governo, mas deixando regis
trado que na votação anterior o voto do por foi na di
reção da abstenção, tendo em vista divisão do partido
com relação à matéria.

Alguns entendiam que discutíamos a autonomia
e independência do Banco Central. Outros, entre os
quais me incluo, tínhamos a perfeita opinião de que
não se tratava de discussão da autonomia e indepen
dência do Banco Central, mas que a matéria poderia
levar a tal debate.

Tendo em vista que o atual Ministro-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, o ex-Depu
tado José Dirce-u, o Presidente Nacional do Partido
dos Trabalhadores, José Genoíno, e demais lideran
ças do Governo assentaram que não haveria neste
ano e no seguinte discussão sobre autonomia e inde
pendência do Banco Central, e nós, convencidos de
que o Governo não está preocupado em trazer para
debate na Casa tal assunto, votaremos "sim", acom
panhando o voto da Liderança do Governo, mas dei
xando em aberto para os colegas do por que não co
munguem desta idéia.

Reafirmamos a posição do PDT totalmente con
trária à independência e autonomia do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Deputado Colbert Martins, como vota o PPS?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS

reitera o voto "sim". Entendemos que a reforma do sis
tema financeiro já tardou muito, quase oito anos. Esse
tema não foi tratado por falta de força e decisão políti
ca do PFL e do PSDB, que governaram este País nos
últimos oito anos.

Sr. Presidente, reiteramos a necessidade de
que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva regulamen
te, desde já, a questão das cooperativas de crédito,
como está no caput do artigo.

Portanto, o PPS encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Deputado Eduardo Campos, como vota o PSB?
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, como não poderia deixar de ser, o
PSB vota da mesma forma que votou no primeiro tur
no, nos termos da declaração de voto da bancada e
da direção nacional do partido.

Entendemos que, com a aprovação desta PEC,
abre-se a possibilidade de começarmos rapidamente
a ampliar o sistema de crédito no Brasil, prestigiando
aqueles que podem levar o crédito para a economia
de base local e para muitas e muitas comunidades
ainda não atendidas pelo sistema financeiro.

Na discussão e no encaminhamento da votação
em primeiro turno, tive oportunidade de apelar, em
nome do nosso partido, para que o primeiro projeto a
ser votado nesta Legislatura fosse o que disciplina o
funcionamento das cooperativas de crédito e os ban
cos cooperativos. Portanto, Sr. Presidente, o nosso
partido continua fazendo a discussão do sistema fi
nanceiro.

Até o final deste mês apresentaremos um proje
to abrangendo a questão das cooperativas.

O PSB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PL?
O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL 

MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PL vota
"sim", Sr. Presidente, repetindo a sua postura no pri
meiro turno.

Há o entendimento de que esta PEC não coloca
em risco o Sistema Financeiro brasileiro. Pelo contrá
rio, remove um engessamento indesejável, que não
pode continuar, pelo qual a Nação brasileira está pa
gando um alto preço.

Aproveito a oportunidade para convocar os Par
lamentares do PL a comparecerem ao plenário e a
votarem "sim" à proposta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputado Roberto Jefferson?
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o SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
voto do PTB, repetindo a posição do primeiro turno, é
favorável.

Solicito às funcionárias da Liderança do partido
que, por favor, acionem os gabinetes dos Deputados,
porque a votação é nominal. Vamos precisar de todos
no plenário para a votação nominal, que neste mo
mento será a respeito da PEC n° 53, que regulamenta
o art. 192 da Constituição Federal.

O PTB vota "sim" e solicita o comparecimento de
todos os companheiros do partido ao plenário, porque
a votação será nominal.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP?

O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O Pp, coerente com
sua postura no passado e de acordo com tudo o que
prescreve a PEC, vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT libera sua
bancada

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB, Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PSDB se mantém coerente com sua
postura do primeiro turno de votação, até porque o
conteúdo dessa PEC é extremamente positivo para o
País. A proposta de emenda constitucional em ques
tão, elaborada pelo então Senador José Serra, trata
do art. 192 da Constituição Federal, remetendo para a
legislação complementar aquilo que deva ser, ama
nhã ou depois, regulamentado na área.

O PSDB vota "sim".
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "sim".

Pedimos a presença dos Deputados no plená
rio, pois o quorum precisa ser alcançado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim" e esclarece, mais uma vez, que fizemos um
grande debate na bancada do Partido dos Trabalha
dores. Boas reflexões foram feitas a respeito do signi
ficado da alteração do art. 192 da Constituição Fede-

ral. Em especial, abrimos a possibilidade de uma re
gulamentação progressiva do sistema financeiro do
País, o que é muito positivo.

Muitos de nós e vários setores da sociedade
continuam mantendo firme posição de que é extem
porâneo discutir a autonomia do Banco Central neste
momento que vive o País. Aliás, faço aqui uma con
tra-argumentação em relação ao que ouvi por parte
do PFL. É muito estranho que, ao longo de toda a his
tória do nosso País, tenhamos tido um Banco Central
com as características que ele tem hoje e exatamente
no momento em que um governo de caráter popular,
como o da nossa coalizão, estabelece-se no País, es
ses setores que governaram o Banco Central nesse
formato que tem hoje passem a defender, com unhas
e dentes, a autonomia do Banco Central. Tamos pro
funda resistência a essa posição, por isso votamos
"sim" à proposta de emenda constitucional em discus
são.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência gostaria de informar à Casa que, diante
dos requerimentos apresentados solicitando a retira
da dos próximos itens da pauta desta sessão (Pro
postas de Emenda à Constituição nOs 254-B/00 e
575-B/98 e o Projeto de Lei n° 3.561-A, de 1997), es
tou, salvo posição contrária do Plenário, retirando-os,
de ofício, e deixando permanecer somente esta vota
ção.

Da pauta da sessão da tarde constará somente
o item que trata do Estatuto do Idoso (Projeto de Lei
n° 3.561-A/97), mais os requerimentos de urgência
dos projetos de segurança, conforme combinado na
reunião de Líderes.

Informo ao Plenário que o fato de aprovarmos
as urgências para esses projetos de segurança não
dispensa o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
A SRA. SELMA SCHONS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem rio da Previdência Social. Há pouco menos de um
V.Exa. a palavra. mês, a Presidência do Conselho Federal de Serviço

A SRA. SELMA SCHONS (PT - PRo Pela or- Social esteve com o Ministro Ricardo Berzoini, com o
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- objetivo de sensibilizá-lo a retomar o serviço social na
te, Sras. e Srs. Deputados, neste 15 de maio, come- estrutura organizacional da Previdência Social, con-
mora-se o Dia do Assistente Social. Como integrante forme competência do setor, expressa em lei. Os as-
desta categoria, quero registrar esta data e me somar sistentes sociais reclamam sobretudo contra a edição
à luta do nosso setor em defesa da democracia, da ci- da Portaria n° 6.247/99, que aprova o Regimento
dadania e da justiça social. Interno do INSS sem prevê o serviço social na estru-

A assistência social exerce, neste País, um pa- tura organizacional daquele órgão. Ficamos satisfei-
pel de fundamental importância na formulação de po- tos em saber da posição do Ministro, não apenas por
líticas nacionais, em consonância com os direitos so- acolher a solicitação como por destacar a importância
ciais assegurados na Constituição Federal. da reivindicação.

Neste sentido, Srs. Deputados, quero exaltar o Confiamos que também já estamos estabele-
papel desempenhado pelo Conselho Federal de Ser- cendo com o Ministério da Assistência e Promoção
viço Social e pelos Conselhos Regionais espalhados Social a mesma qualidade de interlocução. Acredita-
por todo o País, por seu trabalho de vigilância, contro- mos que, pelo acúmulo teórico que possuímos, pode-
le social e implementação da assistência social como mos contribuir para que a assistência seja tratada
política pública de seguridade, firmando posição em como política social e, neste Governo, tenha a sua
defesa da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), agenda específica. Como já afirmei à própria Ministra
que este ano completa dez anos de existência. Benedita da Silva, guardo a confiança de que, como

Conquistada esta vitória, faz-se necessária a vi- herdeira de uma tradição em que a assistência era re-
gilância por sua aplicação e sua salvaguarda contra legada a segundo plano, sua Pasta defina novos ru-
regulamentações antidemocráticas, assistencialistas, mos para o setor.
c1ientelistas ou que reproduzam fisiologismo. Estamos a meio caminho.

Neste novo Governo, Srs. Deputados, aumenta Que o Dia da Assistência Social seja, portanto,
para o nosso setor a responsabilidade quanto à for_ um momento de reafirmação de nossos compromis-
mulação de boas políticas sociais, que possam ga- sos éticos pela articulação das políticas de saúde,
rantir aos usuários do sistema um tratamento ade- educação, trabalho, habitação, assistência social,
quado, livre do assistencialismo que sempre caracte- para o sucesso de programas sociais como o Fome
rizou a execução da política social neste País. Zero, conforme preconiza a Lei Orgânica de Assistên-

Consideramos um avanço significativo a política cia Social.
de segurança alimentar, especialmente porque está Era o que tinha a dizer.
vinculada ao reconhecimento dos direitos humanos e A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
de seguridade social. Como já expressado pelo Con- peço a palavra pela ordem.
selho Federal de Serviço Social, entendemos que "a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
seguridade social deve ir muito além do conceito V.Exa. a palavra.
constitucional, hoje restrito às políticas de previdên- A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela
cia, saúde e assistência social. O Programa Fome ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, es-
Zero pode agregar uma perspectiva ampla de seguri- clareço ao Plenário e à sociedade que o jornal O Glo-
dade social". bo publica, como toda a mídia, a lista dos devedores

Mais do que atacar o problema da fome com da Previdência.
ações assistencialistas e voluntárias, como os Gover- Essa publicação é uma conquista e, numa lei-
nos anteriores, o trunfo do Programa Fome Zero, co- tura de boa-fé, demonstra ser a cobrança das dívi-
ordenado pelo Ministério Extraordinário de Seguran- das uma grande saída para equilibrar as contas da
ça Alimentar, é o fato de basear suas ações no investi- Previdência, e não a reforma que se propõe neste
mento e na articulação de políticas estruturais de dis- Congresso.
tribuição de renda, geração de empregos e prioriza- Na lista estão empresas falidas, empresas pri-
ção da reforma agrária. vadas, estatais e uma série de devedores que, soma-

Penso, Sr. Presidente, que a nossa categoria dos, devem um total de 175 bilhões de reais aos co-
está construindo um excelente diálogo com o Ministé- fres da Previdência. Sinceramente, acho que o gran-
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de esforço do Governo deve ser enfrentar essa situa
ção, aumentando a arrecadação da Previdência.

No entanto, é muito interessante que o jornal O
Globo, na matéria de capa, aponte o PCdoB como
um contribuinte para esse déficit. Está lá na capa que
o PT, o PCdoB e o PMDB estão na lista dos devedo
res.

Fui pesquisar a nossa dívida. Juro, Sr. Presiden
te, que, se juntarmos metade da bancada do PCdoB,
que é pequena, temos condições de pagar a nossa
contribuição ao rombo de 175 bilhões de reais, que é
de R$1.337,35, exatamente a dívida de um diretório
do PCdoB.

É interessante termos merecido o privilégio da
capa do jornal O Globo de hoje com essa imensa dí
vida de mil reais no bolo de 175 bilhões. Seria interes
sante que a leitura da lista fosse feita de boa-fé, para
que ajudasse o País a cobrar dos devedores reais.

Se houver muita ansiedade, vou propor um rate
io entre alguns Deputados, para saldarmos nossa
grande dívida com a Previdência Social.

Muito obrigada, Presidente.

o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. POMPEO DE MAnos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na condição de integrante da
bancada do PDT, lembro que, em muitas oportunida
des, nos opusemos veementemente à PEC nO 53, de
1999, de autoria do ex-Ministro e ex-Senador José
Serra. Em função de deliberação de bancada no pri
meiro turno, o PDT se decidiu pela abstenção em re
lação a essa matéria, exatamente por sabermos que
essa emenda constitucional tem os seus predicados,
seu valor e sua importância, na medida em que pro
cura regulamentar o sistema financeiro.

Entendemos que essa emenda é necessária
para o País. Nossa dúvida reside no fato de que, as
sim como faz algo de bom para o sistema financeiro
reconhecemos esse avanço -, a emenda abre as
portas para a privatização do Banco Central, contra o
que o PDT se levanta. Não queremos deixar o cami
nho aberto para isso.

Desde logo, denunciamos essa possibilidade,
na esperança de que isso não ocorra, especialmente
durante um Governo que o PDT ajudou a constituir e
que se pretende popular e de esquerda, como é o do
Presidente Lula. Além disso, o Banco Central é res
ponsável pela moeda, pelos juros e pelo câmbio. Em
última análise, o Banco Central atua na linha de ponta
da macroeconomia. E não é possível que o Banco
Central seja autônomo em relação ao Governo e que
este não tenha ingerência sobre ele. O Banco Central
não pode impor políticas econômicas ao Governo Fe
deral, em relação à moeda, ao câmbio e aos juros.
Não concordamos com isso.

Se o Banco Central tiver autonomia, seu Presi
dente será um banqueiro, escolhido por outros ban
queiros, talvez o maior dos banqueiros, dentre os mui
tos estrangeiros, e ligado ao FMI.

Ora, o Presidente Lula reclamou - e com razão
- das agências de controle, que estariam tomando
parte do poder que é do Governo. S.Exa. reclamou
que é o último a saber do aumento de combustíveis e
de energia elétrica, e pela televisão.

Se o Governo não quer que agências como a
Aneel e a Anatel tenham tanto poder - e tem razão
em pensar assim -, faz-se necessário que não permi
ta que o Banco Central passe a ter poder a ponto de o
Governo não ter ingerência sobre ele.

Portanto, Sr. Presidente, mantendo coerência
com meu voto no primeiro turno, vou me abster, por
que sei que o projeto tem avanços significativos e par
te dele é importante para o País, mas há essa gancho,
com o qual absolutamente não concordo.

E digo mais: galo caolho é desconfiado, porque
já lhe furaram um olho, então, ele tem de cuidar do
que sobrou. Pois eu quero cuidar do que restou, do
que não foi privatizado neste País. O PDT quer ser o
sentinela dessa proteção.

Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 35 Depu
tados do PT, quando da primeira votação da modifica
ção do art. 192 da Constituição Federal, declararam
voto "sim" ao projeto, mas preocupados com seus
desdobramentos.

Esses Deputados hoje já são 37. Incorporo
àquela declaração de voto os Deputados João Alfre
do, do Ceará, e Adão Pretto, do Rio Grande do Sul,
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que, por razões diversas e justificadas, estavam au
sentes da sessão naquele dia.

Reitero, em nome de todos esses companhei
ros e de uma corrente de pensamento forte dentro do
Partido dos Trabalhadores, que a autonomia do Ban
co Central nunca foi decisão programática, nem obje
to, até agora, de discussão aprofundada por parte do
nosso partido. Confirmamos nossa preocupação, que
o Deputado Henrique Fontana externou aqui. Com
ampla hegemonia no Congresso Nacional, o PFL, o
PSDB e outros partidos hoje na oposição - o que é
saudável no jogo democrático - jamais defenderam
com força essa idéia.

O Governo Fernando Henrique Cardoso, com
toda a eiva neoliberal, jamais seguiu os passos de D.
Margareth Thatcher e depois de Tony Blair, na Inglater
ra, de Felipe González, na Espanha, e de tantos outros
que concederam autonomia ao seu banco central.

É curioso que agora essa proposta venha com
tanta força, justamente no momento em que quere
mos um Governo que combata a idéia do estado míni
mo e do mercado máximo, não coloque o interesse
privado acima do público e defina uma gestão econô
mica com forte amparo social, muito mais vinculada
ao capital produtivo e à distribuição da riqueza e da
renda do que ao capital especulativo.

O Banco Central já é autônomo demais, precisa
de regras que controlem mais sua gestão do ponto de
vista do interesse público, do interesse da sociedade,
que nem sempre, diria até raramente, é o interesse
dos chamados mercados.

Esse, de novo, é o sentido do nosso voto. Aguar
damos a regulamentação das cooperativas de crédito
e outras iniciativas que atendam aos interesses da
população, e não a autonomia do Banco Central.

Muito obrigado.
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamento
profundamente desta tribuna o anúncio pelo Governo
Federal da construção do primeiro presídio federal do
País no Estado de Mato Grosso do Sul.

Tenho certeza de que os políticos do nosso
Estado não foram consultados, assim como não o foi
o seu Governador, mesmo se dizendo amigo do Pre
sidente e tendo afirmado, durante a campanha eleito
ral, que entraria no Palácio da Alvorada pela porta da
cozinha. Não é esse o presente que o Presidente da

República vai dar a Mato Grosso do Sul e ao Panta
nal, onde passa seus momentos de lazer, contem
plando o Rio Paraguai.

Não queremos presídios, e sim turismo no Pan
tanal. Tenho certeza de que os pleitos do Governador
junto a esta Presidência e a este Governo são no sen
tido de conseguir recursos para retirar mais de 5 mil
famílias que estão acampadas à beira das nossas ro
dovias, precisando de um lugar para produzir, de um
projeto de assentamento. S.Exa. deve estar lutando
também para levar para nosso Estado recursos para
instalação de hospital universitário em Dourados. E
para pavimentar as rodovias federais, necessárias ao
escoamento da nossa produção agrícola. Tenho cer
teza de que S.Exa. está lutando por esses recursos
junto aos Ministérios.

Não queremos esses presídio em nosso Esta
do, porque junto com os presos vão suas famílias e
seus negócios. Queremos paz, desenvolvimento e
um Pantanal ecológico e turístico.

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico à Casa
que este Parlamentar, juntamente com o Deputado
Maurício Rands, encaminhou à Mesa projeto que
transforma o Dia do Trabalho no Dia do Trabalhador.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa que estão inscritos para falar os
Srs. Deputados Coriolano Sales, Renato Casagran
de, Eduardo Valverde, Dr. Ribamar Alves, Fernando
Ferro, Paulo Rubem Santiago, Alice Portugal, Beto
Albuquerque, José Thomaz Nonô e Wagner Lago.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil inteiro clama pela redução
das taxas de juros, que inviabilizam a economia, o de
senvolvimento das empresas, o financiamento da
produção, impedem a geração de emprego e renda e
impossibilitam a melhoria da qualidade de vida do
povo brasileiro.

Esta grita é tão grande que até o Vice-Presiden
te da República, José Alencar, está a ela incorporada.
Dizem as línguas maledicentes que S.Exa. adota



Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

•

Sexta-feira 16 21009

essa posição tão-somente pelo fato de ser um grande
empresário. Não acredito nisso. Acho que S.Exa. é
sincero quando diz - está registrado no jornal Gazeta
Mercantil: "Se juro não cair, País está liqüidado". O
Vice-Presidente da República manifesta-se contrário
a essa política neoliberal, que massacra as empre
sas, os empresários, a economia do País, destrói as
possibilidades de geração de emprego e de promo
ção do desenvolvimento econômico brasileiro. Isto
sem razão, na opinião de todos, uma vez que diminuí
ram sensivelmente os níveis de investimento.

As taxas de juros cresceram assustadoramente
para impedir o desenvolvimento. Houve sensível re
dução das taxas de inflação. Há quase uma deflação.

Dia 21, o COPOM tem de sinalizar positivamente
para a economia do nosso País, afinal, o Brasil precisa
produzir, gerar emprego e renda para sua população.

Sr. Presidente, defendo a redução das altas ta
xas de juros que estão sendo cobradas em todo o
País. A crise na economia brasileira está se aprofun
dando cada vez mais. A SELlC, a taxa básica de juros
da economia, está em 26,5% ao ano. A especulação
está tomando conta do nosso mercado financeiro.

A questão está tão grave que, como disse, até o
Vice-Presidente da República, José Alencar, pronun
ciou-se contrário às altas taxas de juros que estão
sendo cobradas no Brasil. O Vice-Presidente conde
nou a transferência de renda oriunda da produção
para o sistema financeiro. Segundo ele, os juros que
os consumidores pagam são de 8% ao mês, 150% ao
ano, o que é mais que um despropósito, um verdadei
ro assalto.

José Alencar afirmou que nunca houve na histó
ria do Brasil maior transferência de renda oriunda do
setor primário, secundário, terciário e de infra-estrutu
ra em benefício do sistema financeiro. Isso não pode
continuar, porque assim o País não tem como retomar
o desenvolvimento.

O Vice-Presidente também criticou os juros co
brados dos comerciantes para desconto de duplica
tas, que segundo ele variam de 2,5% a 3% ao mês,
avaliando que as elevadas taxas de juros praticadas
no Brasil promovem uma competição desigual em re
lação aos produtos de origem estrangeira que come
ça "no custo de captação do País". O Senador consi
derou que o aumento da taxa SELlC (que define os
juros básicos da economia) de 22% para 25% vai pe
sar ainda mais no bolso do consumidor.

É certo que as elevadas taxas de juros só levam
o País à decadência social. Assim, cresce o desem
prego, a fome, a humilhação e o sofrimento do povo

brasileiro. As autoridades responsáveis não podem
mais ficar inertes a essa situação. Algo precisa ser fei
to, e urgentemente, para acabar com tamanha extor
são que aflige grande parte da população brasileira:
as altas taxas de juros.

O SR. RENATO CASAGRANDE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero ressaltar a importância
da medida que o Governo Federal, por intermédio do
Ministério da Previdência, tomou na data de ontem ao
publicar a relação dos devedores do INSS.

Essa medida é importante, porque vai ao encon
tro de reivindicação que fizeram alguns Parlamenta
res e entidades da sociedade civil quando o Governo
Federal entregou a esta Casa o projeto de reforma da
Previdência. O Governo, até então, não havia tomado
medida pública quanto à cobrança dos débitos junto
ao INSS.

Portanto, essa medida encontra apoio. Qualquer
governo que pretenda mexer no sistema previdenciá
rio do seu país tem de tomar medidas duras contra os
devedores do seu setor de previdência - no nosso
caso, o INSS. A publicação dessa lista constrange os
devedores e obriga as entidades da sociedade civil
organizada a cobrar mais providências do Governo
Federal.

Essa ação foi importante e poderá ajudar a co
brança dos débitos, de forma a fazer com que o déficit
da Previdência diminua.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
Município de Monte Negro, Rondônia, 4 mil pessoas
ocuparam reserva indígena dos índios uru
eu-uau-uaus. Ao receber essa informação, o Ministro
da Justiça tomou medidas imediatas para retirar esse
grande contingente de pessoas que ali se instalaram,
estimuladas por lideranças políticas populistas locais.
S.Exa. inclusive afirmou que poderá usar o Exército
brasileiro nessa operação.

É bandeira da Frente Parlamentar em Defesa da
Causa Indígena, existente nesta Casa, defender a de
marcação de todas as terras indígenas no País, bem
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como a preservação de seus limites. Não há como
pensar em desenvolvimento sustentável na região
amazônica sem garantir ao povo indígena o direito às
suas terras tradicionais.

Esta Casa vai ter de enfrentar esse desafio de
garantir democraticamente que essa população tradi
cional tenha respeitados seus direitos, conforme ins
crito na Constituição Federal.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem, tive a felicidade de acompanhar o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva até a Contag, onde, na pre
sença de centenas de militantes de sindicatos de tra
balhadores rurais e do Presidente da instituição, Ma
noel José dos Santos, S.Exa. reafirmou seu compro
misso de fazer o Brasil mudar por intermédio da pro
dução e de olhar com carinho para a classe trabalha
dora, principalmente a dos agricultores.

Fiquei contente com isso. Tive até oportunidade
de entregar ao Presidente Lula, a pedido do movi
mento sindical do Maranhão, requerimento para que
envie a esta Casa, em caráter de urgência urgentíssi
ma, seu projeto de reforma agrária.

Sr. Presidente, haveremos de ver um Brasil me
lhor, haveremos de ver erradicadas do País a fome e a
miséria, por meio da produção, do trabalho árduo, po
rém profícuo e honesto, do trabalhador brasileiro.

A SRA. FRANCISCA TRINDADE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. FRANCISCA TRINDADE (PT - PI. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero inicialmente reafirmar o
que disse o Deputado Ivan Valente, em intervenção
que fez logo cedo, quando parabenizou o Ministro da
Previdência pela iniciativa de tornar pública a lista dos
devedores da Previdência.

Mesmo estando incluído nessa lista o meu parti
do, o Partido dos Trabalhadores, acho importante o
Governo divulgá-Ia. Com isso, mostra quem são os
sonegadores, os fraudadores, aqueles que roubam e
de certa forma destroem a Previdência brasileira. Foi
um ato de coragem.

Esse o eixo do debate. Não devemos tratar o
servidor público e outros trabalhadores como buchas
de canhão, como bodes expiatórios, e torná-los os

maiores prejudicados no processo de reforma da Pre
vidência.

Sr. Presidente, quero me referir também a outro
assunto. A cidade de Teresina possui um problema
gravíssimo no que se refere ao atendimento médi
co-hospitalar. Hoje, o Secretário de Saúde do meu
Estado, Dr. Nazareno Fonteles, faz apelo ao Ministro
da Saúde, chamando sua atenção para a situação
dos leitos das UTls dos hospitais públicos, principal
mente do Hospital Getúlio Vargas, o maior da nossa
cidade. Digo isso porque recentemente a imprensa
noticiou a situação de Fortaleza, onde pessoas esta
vam morrendo por falta de leitos em UTls.

Faço um apelo ao Ministro da Saúde, Humberto
Costa, informando-o de que são seis mortes diárias em
Teresina por falta de leitos nas UTls dos hospitais regio
nais. Sabemos que herdamos urna saúde sucateada,
mas não podemos esperar milagres para salvar vidas
que esperam por atenção e ação do Govemo.

Registro este apelo, Sr. Presidente, e denuncio
que a situação de Teresina é tão grave ou pior que a
de Fortaleza.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, queremos saudar, por sua escolha
política, o povo argentino, que, mesmo dentro de um
conturbado processo econômico, finalmente elegeu
seu Presidente. Houve uma esmagadora rejeição do
povo argentino ao ex-Presidente Menem, que assim
como Fujimori, Fernando Collor de Melo e Salinas de
Gortari, do México, representa a tentativa do crime or
ganizado de assumir diretamente o governo dos paí
ses latino-americanos.

Nosso sentimento de satisfação, de felicidade
mesmo, deve-se exatamente ao fato de que, mesmo
com as dificuldades que enfrenta, o povo argentino
resolveu optar pelo processo democrático para recu
perar sua organização política, administrativa e social.
Esperamos que o novo Governo dê certo, para que
possamos consolidar a democracia em nosso conti
nente e afastar de vez todos os representantes desse
ideário neoliberal que tanta tragédia provocou, tantas
mazelas e tanto sofrimento trouxe para os povos de
países da América Latina, a exemplo do nefasto Go
verno Menem, que finalmente foi soterrado, com a re
jeição maciça do povo argentino, que congratulamos.
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Auguramos sucesso ao novo Governo que se
inicia, e que precisa, inclusive, do apoio de todos nós,
como manifestado pelo Presidente Lula em diversas
situações, na sua iniciativa de resgatar o Mercosul e
conduzir a América Latina para um destino de paz,
prosperidade e progresso.

Era o que tínhamos a registrar, neste momento
político em que o povo argentino finalmente consolida
sua nova Presidência.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, como já o fizeram aqui alguns
Parlamentares, queremos também registrar nossa
impressão sobre o fato que desde ontem toma conta
das manchetes da imprensa do País. Houve várias re
ferências à decisão do Ministro da Previdência, Ricar
do Berzoini, de divulgar a lista dos devedores do Re
gime Geral da Previdência; ora, o Ministro pura e sim
plesmente fez cumprir-se a lei.

Quero comentar, rapidamente, não a enorme
catarse, o grande congestionamento virtual que on
tem se registrou na Internet, dado ao volume de pes
soas que acessaram a rede no momento de divulga
ção da lista, mas um outro aspecto. O que nos chama
a atenção, Sr. Presidente - e é a pergunta que deve
mos fazer -, é o seguinte: como é que a administra
ção previdenciária permite que apenas algumas em
presas acumulem anos e anos de débitos, que supe
ram 400 milhões de reais, contra a fazenda previden
ciária? Que máquina pública é essa que há décadas
permite a poucas empresas a acumulação de débitos
fantásticos?

Esse, parece-me, é o outro lado da moeda da
reforma previdenciária.

Sr. Presidente, encerro comunicando que hoje à
tarde, às 15h30min, estaremos em audiência com o
Procurador-Geral do INSS, porque, se entendemos
justas as discussões quanto ao pagamento de pen
sões' aposentadorias e benefícios, quanto às prová
veis alterações nos mecanismos de receita para o in
cremento da arrecadação da Previdência, entende
mos igualmente que não haverá reforma previdenciá
ria equilibrada, digna e com perspectiva de futuro se
não formos capazes de alterar a administração previ
denciária, de mudar a legislação de execução desses
créditos e, mais ainda, de reaparelhar a máquina judi
ciária fiscal, em comum acordo com o Judiciário. É as-

sim que devemos agir se quisermos evitar que daqui
a vinte anos nossos filhos e netos tenham que assistir
à publicação de mais e mais listas de devedores do
Regime Geral da Previdência. Por isso, queremos re
afirmar que não basta a divulgação da lista; é preciso
executar esses créditos e criar mecanismos pelos
quais o Poder Público, por meio de gatilhos, possa
promover uma execução ágil, não permitindo esse
acúmulo de dívidas que somam mais de 400 milhões
de reais.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje é o Dia Nacional da
Assistência Social.

Esses trabalhadores, que servem na ponta dos
sistemas público e privado em todo o País, deveriam
ser os profissionais do "sim", mas lamentavelmente,
em face da crise econômica e do desgaste das estru
turas públicas, são os profissionais do "não".

O "não" retrata a disponibilidade de ambulâncias
nos hospitais, a perspectiva da manutenção do em
prego, as possibilidades de o idoso ser mantido em
um lar confortável, de o doente psiquiátrico ter efeti
vamente um tratamento humanizado.

Sr. Presidente, o assistente social, na verdade, é
o herói de um sistema social falido depois de anos de
exorbitância da estratégia neoliberal neste País, que
lamentavelmente levou as estruturas públicas à falên
cia e à desestruturação.

Parabéns aos assistentes sociais, especialmen
te os do Estado da Bahia, que muito contribuíram
para este momento de mudança e de redemocratiza
çãodo País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a proposta de emenda à Constitui
ção que estamos votando, e tenho convicção de que
será aprovada em segundo turno, não promoverá o
que ouvi dizerem aqui algumas vozes isoladas, que in
sistem em afirmar que ela encaminhará o Banco Cen
trai à privatização ou tornará o Governo refém de políti-

I
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cas exteriores aos seus propósitos, aos seus projetos.
Essa possibilidade não se coaduna em hipótese algu
ma com o projeto em curso neste País, cujo comando
está nas mãos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em nenhum momento, ao se permitir a regulação do
sistema por leis complementares em separado, admi
tiu-se qualquer hipótese dessa natureza.

A rigor, o que não nos serve é o atual Banco
Central, que permitiu, em um curto espaço de tempo,
reajustes de quase 60% para as tarifas bancárias,
que não tem digna e adequadamente a representa
ção da sociedade e dos setores produtivos nas dis
cussões político-financeiras e ainda apurou prejuízos.
Veja, Sr. Presidente, o Banco Central do Brasil acu
mula, de 1994 a 2002, 42,2 bilhões em prejuízos.

Esse Banco Central que acumula prejuízos por
que concede benefícios a outros bancos não nos ser
ve. Portanto, regulamentar o sistema financeiro à luz
do que precisamos, à luz do princípio de um Governo
diferente daquele que outrora governou este País, é
uma necessidade para a estabilidade econômica que
tanto perseguimos.

Além da carga tributária de 36,6% do PIB, tam
bém herdamos um déficit público de 6% do PIB, com
a inflação nos rondando, o Risco Brasil disparando, o
País sem credibilidade, mas agora temos a união de
todos. E o mérito não é apenas do Governo, porque
não estão votando de forma coerente e responsável
essa matéria apenas os que integram o Governo. Me
recem nossas homenagens os partidos que outrora
eram Governo e hoje, legitimamente, estão na Oposi
ção, porque, tenho certeza, também compartilham
dessas angústias. Não posso é carimbar essas vozes
isoladas, inclusive da nossa base governista, que di
zem que está em jogo a privatização do Banco Cen
trai, o que não é verdade.

O PSB, meu partido, apresentará ao Governo
Lula, como já o fez em voto separado, no primeiro tur
no, propostas de regulamentação e de disciplinamen
to das atividades do Banco Central e do sistema fi
nanceiro. E é assim que queremos enfrentar este am
biente hoje: encaminhando as matérias, para que a
economia possa crescer baseada no otimismo da es
tabilidade financeira que com muito esforço estamos
conseguindo produzir no País.

Portanto, com essa convicção, afirmo que essa
PEC será aprovada, em segundo turno, com o apoio
de todos aqueles que pensam no País antes de tudo.
A regulamentação pelas leis complementares não po
derá sair da cabeça do Presidente; terá de passar por
esta Casa e pelo Congresso Nacional. Ninguém vai
legislar sobre sistema financeiro sem o pronuncia-

mento dos Deputados, das bancadas, dos partidos,
da Câmara, do Senado, enfim, sem que o Congresso
Nacional dê seu voto definitivo. Só assim caminhare
mos para a regulamentação.

É o registro que faço.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência informa ao Plenário que esta votação vai
prosseguir até as 13h55min. Convoco os Parlamenta
res presentes nas diferentes dependências da Casa
para que venham ao plenário, pois estamos tratando
da PEC nO 53, que regulamenta o art. 192 da Constitu
ição. Até agora votaram apenas 375 Srs. Deputados.
Portanto, apelo para os Srs. Parlamentares no sentido
de que venham votar.

Logo em seguida, às 14h, iniciaremos a sessão
ordinária, quando teremos a discussão do Estatuto do
Idoso, bem como a votação de projetos em regime de
urgência, conforme previsto no art. 155 do Regimento
Interno.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. WAGNER LAGO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WAGNER LAGO (PDT - MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Nobre Deputado Inocêncio
Oliveira, também comungo da posição de V.Exa. e da
do companheiro José Thomaz Nonô.

Nós, que somos da base de sustentação do Go
verno, não podemos deixar o Governo de Luiz Inácio
Lula da Silva se surpreender com aumentos de juros,
porfalta de conhecimento. O Banco Central é que pro
move os aumentos.

Como pode o Presidente da República declarar
- e declarou, honestamente - que não tinha conheci
mento de que os juros aumentaram? Um país que tra
balha com esse patamar de juros não pode gerar em
prego. Não há tipo de atividade econômica que supor
te essas escorchantes taxas de juros.

Na votação, nosso partido optou pela absten
ção. Mas quando a questão do Banco Central tiver de
ser discutida, nosso voto será pela estatização do
Banco Central. Como disse o nobre colega Thomaz
Nonô, o Banco Central hoje pertence à banqueirada.
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Hoje não, desde o primeiro dia. Não há um grande di
rigente da banca financeira que tenha saído da presi
dência ou da diretoria de algum banco e não tenha ido
para o Banco Central.

Nós, do POr, não aceitamos o desmonte do
Estado brasileiro. Isso ocorre quando se liquida seus
representantes, que são os funcionários públicos. Va
mos votar contra a autonomia e a privatização do
Banco Central e também contra a taxação dos inati
vos, por ser uma posição inconstitucional e injusta.
Isso está cheirando a interesse financeiro desse cas
sino financeiro que se instalou no Brasil atrás da pre
vidência complementar privada.

Muito obrigado.
O SA. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SA. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
pesar, comunico à Casa que morreu hoje, às 7h, no
Rio de Janeiro, o jurista, historiador, advogado, ho
mem público e ilustre brasileiro, Raymundo Faoro.

A bancada do PPS e todo o Plenário solidari
zam-se com a família de Raymundo Faoro, com a
OAB e com a Academia Brasileira de Letras.

Gaúcho, de Vacaria, Raymundo Faoro se nota
bilizou na vida pública, no Rio de Janeiro, construindo
na OAB, na década de 70, um núcleo de resistência à
ditadura militar, por onde passaram livremente Tan
credo Neves e Luiz Inácio Lula da Silva.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

nome do Presidente João Paulo Cunha, da Mesa e de
toda a Casa, esta Presidência se associa às manifes
tações de pesar à família de Raymundo Faoro,
ex-Presidente da OAB, historiador, jurista e autor de
um dos livros mais importantes que marcou profunda
mente a história do Brasil.

A Câmara dos Deputados congratula-se com o
Deputado Nelson Proença pela lembrança. Realmen
te, o País perdeu um grande brasileiro.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou encami
nhando minha declaração de voto "sim" à aprovação
da PEC n° 53, de 1999, embora o PDT tenha liberado
a bancada neste segundo turno, por haver diferentes

interpretações dos nossos Parlamentares sobre a
possibilidade de abertura da discussão acerca da au
tonomia e independência do Banco Central.

Voto "sim" à PEC, com esta declaração de voto.
Mas quero deixar registrada minha posição totalmen
te contrária à autonomia e independência do Banco
Central, posição esta absolutamente unânime entre
os demais Parlamentares da bancada e da Executiva
do PDT.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (Sem Partido - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
também quero explicitar meu voto. Aprovo a PEC n°
53, de 1999, mas de forma alguma posso admitir a to
tal autonomia do Banco Central. Basta lembrar as
agências de controle, criadas com a intenção justa
mente de regular o mercado, uma vez autônomas. Aí
estão as ANAs e Teles da vida que, infelizmente, não
estão agradando ao povo brasileiro. Seguramente, a
autonomia do Banco Central iria incorrer em erros pa
recidos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o estelio
nato sempre existiu. De certa maneira, o estelionatá
rio usa as técnicas de que dispõe para praticar seus
crimes.

Há alguns anos, o ladrão só conseguia chegar à
vítima no cara a cara, e sempre deixava alguma pista,
o que de certa maneira inibia a proliferação desse tipo
de crime. O conto do vigário, em que alguém chega e
conta uma história de que ganhou dinheiro fácil e por
isso tem que dar uma contrapartida, sempre existiu.
Mas hoje eles estão usando as modernas técnicas
eletrônicas - Internet, telefone, até o sistema bancá
rio. O estelionatário busca sua vítima, que deposita o
dinheiro em sua conta, depois esse dinheiro desapa
rece sem deixar pistas.

Ora, até através do banco, o estelionatário con
segue cometer esse tipo de crime. V.Exa. tem conhe
cimento dos GBOEXs, do Montepio dos Militares. To
dos conhecemos o imenso número de processos
contra a Previdência. Esses espertalhões ligam para
suas vítimas, dizendo: "O senhor tinha o Montepio
dos Militares, correu o processo e agora o senhor ga
nhou 20 mil reais, só que para tanto tem que depositar
2 mil". Essa vítima deposita o dinheiro na conta do es
telionatário, tem a impressão de que é uma coisa sé
ria, mas na verdade está sendo roubado.

I
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Gostaria que, pelo menos, o sistema bancário
não fosse instrumento de crimes dessa espécie, es
pecialmente contra os mais desprovidos, e também
que os meios de comunicação nos auxiliassem a im
pedir esse tipo de crime.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa que há oito Srs. Parlamentares
inscritos. Se cada um falar por um minuto, será possí
vel a todos se manifestarem.

É a seguinte a ordem de inscrição: Deputados
Dimas Ramalho, Leonardo Monteiro, Gastão Vieira,
Paulo Baltazar, Henrique Afonso e Zonta.

O SR. DIMAS RAMALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, desta tribuna, no dia 29 de
abril último fiz um alerta às autoridades de saúde pú
blica e ao Presidente da República sobre a situação
enfrentada pelos pacientes renais, diante da grave
crise financeira por que passam as clínicas e os hos
pitais que oferecem o tratamento dialítico no País.

Felizmente tivemos, no dia de ontem, a notícia de
que o Sr. Ministro da Saúde autorizou o Sistema Único
de Saúde - SUS a reajustar a tabela de procedimentos
de hemodiálise em 5% a partir de 10 de junho. De acor
do com a nova tabela, para cada sessão de hemodiáli
se o SUS pagará de R$98,26 a R$1 08,09 às clínicas e
hospitais conveniados, dependendo do tipo de proce
dimento que o paciente necessitar.

A medida é emergencial e traz um alento aos
mais de 60 mil brasileiros portadores de insuficiência
renal que dependem de três sessões de diálise, no
mínimo, por semana. Também dá novo fôlego às clíni
cas e hospitais que estão sob o risco de não ter mais
equipamentos e materiais necessários para prestar o
serviço, em função de não estarem conseguindo
cumprir os compromissos financeiros com seus for
necedores. Mas é muito pouco.

Apesar do empenho das autoridades de saúde
em reajustar a tabela de diálise, o percentual anuncia
do não foi o esperado pelo setor, pois poderá em pou
co tempo colocar novamente em risco o tratamento
de milhares de pacientes renais que, segundo dados
da Federação das Associações de Renais e Trans
plantados - FARBRA, atinge todo ano 90 brasileiros
em cada grupo de 1 milhão. O Governo, no entanto,
reconhece o problema.

Sr. Presidente, a atitude do Governo de socor
rer, mesmo que emergencialmente, este setor tão im
portante para a manutenção da vida de milhares de
brasileiros é muito louvável, já que o SUS é o respon
sável por 96% da assistência a pacientes renais crô
nicos. Mas mantenho aqui o meu alerta de que preci
samos de um diálogo aprofundado e constante com
as autoridades de saúde, com o propósito de estabe
lecermos uma política pública, não paliativa, mas de
finitiva para os pacientes renais e as clínicas e hospi
tais que dão sustentação ao tratamento dialítico em
nosso País.

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT - MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, 18 de maio é o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Fe
deral n° 9.970/00, de autoria da ex-Deputada Rita Ca
mata. A data foi escolhida por ser o dia da morte da
menina Araceli Santos, vítima de seqüestro, estupro e
assassinato, em Vitória, em 1973. O dia é marcado
pela mobilização de toda a sociedade brasileira para
enfrentar o problema. Este ano, o Comitê Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes realiza, em parceria com instituições
governamentais e não-governamentais, uma grande
campanha de incentivo às denúncias, reforçando o
slogan Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater. Faz
parte da estratégia da campanha a divulgação do Pia
no Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes.

Levantamento realizado pelo Laboratório de
Estudos da Criança/USp, entre 1996 e 2002, regis
trou mais de 6 mil ocorrências de violência sexual
contra crianças e adolescentes, sendo 73% pratica
das contra meninas.

O enfrentamento dos problemas de abuso e de
exploração sexual no Brasil necessariamente exige a
implementação de um amplo leque de ações no plano
nacional e regional. O que vem sendo realizado no
Brasil ainda é insuficiente para eliminar essa bárbara
forma de violência. Os desafios são maiores porque,
nos casos de abuso sexual, os crimes escondem-se
sob um forte pacto de silêncio, derivado da noção de
que os adultos são donos das crianças e que o lar é
uma instituição inviolável. Enquanto que a exploração
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sexual comercial configura-se como uma das mais
cruéis conseqüências da miséria e da omissão ou co
nivência da sociedade diante das redes de prostitui
ção, pedofilia e material pornográfico.

A violência, que no cotidiano é apresentada
como abuso sexual, psicológico ou físico de crianças
e adolescentes, é pois uma articulação de relações
sociais gerais e específicas, ou seja, de exploração e
de forças desiguais nas situações concretas, não po
dendo assim ser vista como se fosse resultante de
forças da natureza humana ou extranaturais - por
exemplo, obra do demônio - ou um mecanismo autô
nomo e independente de determinadas relações
sociais. Esta violência manifesta concretamente uma
relação de poder que exerce o adulto, ou mesmo não
adulto, porém mais forte, sobre a criança e o adoles
cente, num processo de apropriação e dominação
não só do destino, do discernimento e da decisão livre
destes, mas de sua própria pessoa.

A desestruturação do poder legítimo é a expres
são da repressão e do autoritarismo, é a escravidão
do outro a si, manifestação da relação de domínio do
outro, presente tanto na esfera familiar e doméstica
como em diferentes contextos institucionais de poder
(escola, polícia, comércio, mídia, igreja). É a deses
truturação do poder simbólico da proteção do adulto e
do adulto pai/parente, desestruturação dos referen
ciais culturais da família como formadora da identida
de, da socialização e mesmo da ideologia da convi
vência familiar. Ressalta os valores do machismo, do
patriarcalismo, da inferioridade de gênero, da idade
do patrimonialismo do outro e a ausência de supere
go, controle de si, que podem ser mesmo predomi
nantes em áreas de garimpo ou em grupos de turistas
sexuais.

Sras. e Srs. Deputados, recentemente estive
participando do lançamento de um programa de com
bate à exploração sexual de criança e adolescente,
que está sendo implantado pela Secretaria Especial
de Direitos Humanos, às margens da BR-116, nos va
Ies do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nessa re
gião de Minas é alta a incidência de exploração sexu
al de crianças.

Quero comunicar ainda que a Secretaria Espe
cial dos Direitos Humanos e os Ministérios da Saúde
e do Turismo inauguram hoje, às 14h30min, central
de atendimento telefônico, do Disque Denúncia, para
recebimento de denúncias sobre abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes.

O canal de comunicação com a sociedade, que
recebe denúncias de abuso e exploração sexual come
tidos contra crianças e adolescentes, tem como objetivo

combater a violência e o turismo sexual infanto-juvenil.
O serviço operará pelo telefone 0800-99-0500 e funcio
nará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A ativa
ção do cal! center é uma das medidas do Governo Fe
deral para marcar o dia 18 de maio, em que se come
mora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Explora
ção Sexual de Crianças e Adolescentes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Raimundo Santos.
(Pausa.) Ausente.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro a lucidez do Sr. Presidente da República com rela
ção à questão da educação. Ao lançar o Programa
Acelera Educação para seu Estado, Pernambuco,
S.Exa. disse duas coisas que estão no caminho abso
lutamente correto da educação brasileira. Primeiro,
que nenhum de nós coloca filho na escola pública, por
entender corretamente os problemas e as dificulda
des da escola pública brasileira. Segundo, que deve
mos acabar com essa história de promoção automáti
ca. O que S.Exa. deseja é que a criança aprenda e
não passe de ano no tapetão. É de uma lucidez muito
grande o que disse o Presidente da República.

Apenas esperamos que todos compreendam
que o caminho da educação brasileira passa neces
sariamente pelas crianças que não aprendem.

O SR. PAULO BALTAZAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Rio de Janeiro vive, já há
alguns meses, sob a ameaça do crime organizado.

Não se trata simplesmente de um clima de vio
lência, que sempre preocupa e aflige a população,
mas de um clima de terror que tem sido implantado
pelo narcotráfico, que tem usado em suas ações táti
cas de guerrilha urbana, com incêndio de ônibus, or
dem para fechar comércio, escolas, ataque direto às
viaturas policiais, prédios e monumentos públicos e
hotéis. trata-se de um movimento orquestrado, na ten
tativa de desmoralizar o Poder Público e implantar a
cultura do terror.

I
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Há de se louvar, Sr. Presidente, a coragem e a gem e assim livrar o Estado do Rio de Janeiro desse
determinação do atual Secretário de Estado de Segu- câncer que tem ceifado tantas vidas e levado a dor e o
rança Pública, ex-Governador Anthony Garotinho, desespero aos lares dos fluminenses e cariocas.
que aceitou o desafio de enfrentar essa onda de vio- Muito obrigado.
lência e o tem feito com muita eficácia, não dando um O SR. HENRIQUE AFONSO - Sr. Presidente,
minuto de trégua aos bandidos, e tenho a certeza de peço a palavra pela ordem.
que, mais uma vez, com a ajuda de Deus e do Gover-
no Federal, ele será vitorioso na sua luta. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
Poucos políticos neste País teriam a coragem e

a humildade, depois de ter sido Governador do Esta- O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela or-
do e candidato a Presidente da República, de aceitar demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
cargo tão difícil e tão ameaçador, colocando em risco Srs. Deputados, registro que o General Luiz Gonzaga
a sua própria vida, a vida de sua família e a sua carrei- Lessa esteve presente hoje na Comissão da Amazô-
ra política, com o único objetivo de devolver ao povo nia e de Desenvolvimento Regional. S.Exa. nos trouxe
do Estado do Rio de Janeiro a tranqüilidade que lhe um alerta sobre a ameaça da internacionalização da
foi tirada. Amazônia. Este debate precisa ser feito, e em outra

É muito fácil omitir-se, criticar e até apontar solu- oportunidade vamos aprofundá-lo. Vale a pena nós,
ções. o difícil é se dispor a assumir o comando em si- amazônidas, estarmos atentos a essa questão.
tuação de tantas dificuldades e tanto risco. O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra

Essa tarefa não é de um homem só e nem só de pela ordem.
um governo. É de todos. toda a sociedade precisa es- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
tar envolvida na tarefa de vencer a violência e a guer- VExa. a palavra.
rilha urbana, cada um dando a sua contribuição e fa- O SR. ZONTA (PPB - SC. Pela ordem. Sem revi-
zendo a sua parte. são do orador.) - Sr. Presidente, registro o repúdio dos

Todas as medidas essenciais ao controle da vio- catarinenses à notícia de que Florianópolis poderá ser o
lência, Sras. e Srs. Deputados, já foram anunciadas e próximo paradeiro de Fernandinho Beira-Mar. A discor-
serão implementadas, gradualmente, à medida que dância de todo o povo da grande Florianópolis é total
haja recursos necessários e que estudos técnicos se- em relação a esta possibilidade. O prédio da Polícia Fe-
jam concluídos. deral está instalado à beira-mar. Independentemente

É hora de somarmos os esforços de todos os ho- disso, o povo catarinense não admite a hipótese de re-
mens e mulheres de bem do Estado do Rio de Janeiro, ceber esse delinqüente em Santa Catarina.
de todas as entidades que têm compromisso com a or- O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente,
dem pública e com a população, para que juntos pos- peço a palavra pela ordem.
samos ganhar a guerra contra o narcotráfico. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

O momento atual é de grandes dificuldades, mu- V Exa. a palavra.
ita apreensão e o medo passou a conviver com cada O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela or-
morador da região do Grande Rio. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso a

Não podemos nos desesperar, mas acreditar tribuna para manifestar minha preocupação com as
que essa guerra será ganha, não importando quando, últimas notícias acerca dos que estão devendo à Pre-
nem o preço que teremos que pagar para que isso vidência.
aconteça. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o

Nada acontecerá por um passe de mágica, e mi- Governo, especialmente o Ministro Ricardo Berzoini,
lagres não existem nessa área. Só com mu~o traba- pela coragem e ousadia de estar abrindo essa verda-
lho, com muita inteligência, com bastante recursos fi- deira caixa-preta da Previdência Social, a lista de de-
nanceiros e com tenacidade conseguiremos reverter vedores da instituição. Enquanto várias pessoas pas-
esse quadro dramático. sam fome, a Previdência não está apta a cobrar de

Solidarizamo-nos com a Governadora Rosinha forma decisiva e contundente pessoas ou instituições
Matheus e com o Secretário de Estado de Seguran- que devem ao nosso País.
ça, Anthony Garotinho, na certeza de que Deus irá Muito obrigado, Sr. Presidente.
protegê-los e iluminá-los, dando forças a eles para O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
que possam enfrentar essa guerra com muita cora- peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PL - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
prestar minha solidariedade à população da linda me
trópole da Amazônia, Belém do Pará, que na última
sexta-feira foi assolada pelo terror. Esteve refém do
medo, quando bandidos assaltaram casas bancárias
e comerciais. O tiroteio ia dominando as ruas e as
pessoas correndo. Só neste ano já foram 29 agências
bancárias assaltadas, não somente em Belém, mas
também em Tucuruí, Redenção e outros Municípios.
É hora de despertar.

Nesse sentido, Sr. Presidente, solicito a V.Exa.
que mande inserir nos Anais da Casa o editorial do
jornal O Liberal, de sábado, sob o título É hora de vi
rar o jogo.

Clamamos aos Governos Federal, Estadual e
Municipais que tomem providências no sentido de
que bandidos não continuem vencendo essa batalha.
É hora de a população virar o jogo.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

É HORA DE VIRAR O JOGO

Belém inteira experimenta a forte sensação de
ter vivido, ontem, seu 11 de setembro. Torres não de
sabaram' felizmente. Mas ruíram os últimos escom
bros de certeza dos que achavam estar a salvo do pior.

Não só isso, porém. Firmou-se a convicção de
que a audácia com que o banditismo opera ultima
mente decorre de tolerâncias com a impunidade e do
comodismo dos que mal conseguem disfarçar a apa
tia diante dos desafios de garantir a segurança que a
sociedade reclama.

Não se desconheça que a cidade também sub
mergiu sob o peso de uma boataria criminosa. Mas é
inescondível a constatação de que a polícia não sabe
lidar com trotes e não está preparada tecnologica
mente para confirmar as denúncias sem ter de sair
pelas ruas espalhando o pânico, que foi isso o que
também aconteceu ontem.

Primeiro, o assalto em Tucuruí, farto de de
monstrações explícitas de violência e de escárnio ao
aparelho policial, que chegou a ser vaiado por cida
dãos ainda tomados de pânico diante da facilidade
com que agiram os criminosos. Depois, a razia em
Redenção, no estilo da anterior. Neste ano, já são 23
as agências bancárias assaltadas até agora no Pará,
contra 24 no ano passado.

Nos últimos dias, em Belém, além de dois ban
cos assaltados, uma joalheria situada no terceiro an
dar de shopping center que fica em área central da
cidade foi atacada por bandidos que chegaram a fa
zer reféns. Juntem-se a essas ocorrências os assal
tos-relâmpago, que ocorrem praticamente todos os
dias, para que se configure um cenário que só pode
despertar, entre os cidadãos, a forte sensação de que
estão desprotegidos. Estão expostos às ações de fa
cínoras que todos os dias, e com desenvoltura cada
vez maior, põem a cara no mundo para disseminar o
terror que, agora, chega a paralisar cidades inteiras.

Não há mais tempo para esperas, silêncios, dis
cursos e inações. Não se pode mais tolerar qualquer
adiamento de soluções urgentes para libertar esta ci
dade e o Estado da sensação de se encontrarem re
féns do medo. Não se admite mais que os bandidos es
tejam melhor armados que a Polícia. É deplorável que
o aparelho policial não tenha ainda desenvolvido um
sistema de inteligência à altura da ardilosidade exibida
por criminosos. Não se pode mais conceber que as
ações eficazes na área de segurança pública estejam
sempre a depender de um algo mais que nunca chega.
Igualzinho ao Godot da peça de Beckett.

O terror da criminalidade não está mais apenas
na tela da TV. Está nas ruas. Nas nossas ruas, às
nossas portas, a nos espreitar, limitar a nossa liberda
de, ameaçar cidadãos inocentes e ceifar-lhes a vida.
A impressão geral- e angustiante - é de que os ban
didos estão ganhando. É preciso virar este jogo, antes
que o jogo acabe!

O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (PL - GO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para discutir a reforma tributária cre
io ser fundamental voltar no tempo, para que seja feita
uma avaliação, no âmbito da arrecadação, aliada ao
desenvolvimento econômico e regional do País.

Poder-se-á assim evitar conceituações equivo
cadas sobre políticas que têm trazido resultados.
Com os dados que apresentarei visualizaremos de
que forma o que hoje se denomina de guerra fiscal
contribuiu para termos equalizadas as diferenças re
gionais alarmantes, a que tanto aspiramos superar.

Citarei o caso de Goiás que, com os incentivos,
alcançou um percentual alto, tanto no crescimento
econômico quanto na arrecadação. Uma vez concedi
do o benefício, além de ter fomentada uma política de

I
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É Aprovada, em segundo turno, a Proposta de
Emenda á Constituição n° 53, de 1999.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 5311999 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 15-5-03 12:57

Fim Votação : 15-5-03 14:01

Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 12:01
Inocêncio Oliveira -13:06

Resultado da Votação:
Sim: 368
Não: 13
Abstenção: 4
Total da Votação: 385

Orientação
PT -Sim
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PTB-Sim

registrar a realização do convênio assinado pelos Go
vernos Federal e do Acre, em Xapuri, para construção
de fábrica de camisinha, que vai gerar muitos empre
gos naquela região e também contribuir para a pre
venção de doenças em nosso País.

É também de fundamental importância o Pro
grama Analfabetismo Zero, lançado pelo Ministro da
Educação, Cristovam Buarque, para erradicar o anal
fabetismo no Acre, em parceria com a Pirelli do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Antes de encerrar a votação eletrônica, registro meu
voto "sim".

O Presidente João Paulo é obrigado a abster-se
de votar, de acordo com o art. 17 do Regimento Inter
no, mas, como 1° Vice-Presidente e substituto do titu
lar, solicito que a Secretaria-Geral da Mesa faça cons
tar no painel meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - NÃO
HAVENDO MAIS QUEM QUEIRA VOTAR, DECLA
RO ENCERRADA A VOTAÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Mesa vai anunciar o resultado:

desenvolvimento, conseguiu-se também colocar o
empresário na legalidade. O recolhimento feito com a
renúncia fiscal passou a esboçar eficiência no com
bate à sonegação.

Entre 1995 e 2001 , deu-se uma surpreendente
elevação do Produto Interno Bruto, que ascendeu de
11.875 bilhões para 24.107 bilhões. Junto ao cresci
mento, viu-se os resultados prosperarem na arreca
dação, cuja incidência do ICMS no Estado foi de
9,67% do PIB, para 10,85%, no final do período. O
mesmo cenário sucedeu-se em Estados como Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, cuja relação ICMS/PIB
passou, respectivamente, de 10,85% para 11 ,91 % e
de 8,01% para 10,81%.

Enquanto isso, em outras regiões, a falta de
controle sobre a sonegação mostra seus resultados,
com índices cada vez menos representativos na arre
cadação do País. No Rio Grande do Sul, entre 1995 e
2000, a incidência do imposto no crescimento do
Estado passou de 6,54% para 7,03%, ao passo que,
entre 1995 e 1999, em São Paulo, teve-se uma queda
na relação ICMS/PIB de 7,93% para 7,49%.

Pondero que a elevação no recolhimento de im
postos pela União não teve seus resultados no cresci
mento econômico desses Estados e sim naqueles em
que a utilização do incentivo fiscal ajudou, ainda, a
implementar políticas de desenvolvimento regional.

Enquanto alguns Estados trilham o caminho da
prosperidade, os benefícios federais são reduzidos,
ao longo dos anos. De 1998 para 2002, caíram de
47,5 bilhões para 35,2 bilhões. No mesmo período, os
incentivos estaduais eram elevados significativamen
te de 14,6 bilhões para 24 bilhões. Na Região Cen
tro-Oeste acrescidos de 2,8 para 4 bilhões.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao pro
por o fim de uma das políticas que mais têm trazido
resultados tanto para a arrecadação estadual quanto
para a compensação das desigualdades regionais, o
Governo anuncia a criação de um fundo. Combate-se
o que se denomina equivocadamente de guerra.
Tira-se dos Estados um direito assegurado na Consti
tuição Federal - fazer política fiscal. É dado lugar ao
que na história do Brasil sempre foi sinônimo de in
competência e corrupção.

Muito obrigado.
O SR. ZICO BRONZEADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

Sim:
Não:
Abstenções:
Total:

VOTARAM:

368
13

4
385
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PPB-Sim
PL-Sim
PSB- Sim
PPS- Sim
POT - Liberado
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
PMN-Sim
GOV.-Sim
Art. 17 1
Total quorum: 386

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB Sim
Or. Rodolfo Pereira POT Sim
Luciano Castro PL Sim
Maria Helena PMOB Sim
Moisés Lipnik POT Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PPB Sim
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL Sim
Oavi Alcolumbre POT Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PPB Sim
Total Amapá: 7

PARÁ

Ann Pontes PMOB Sim
Asdrubal Bentes PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL Sim
Wladimir Costa PMOB Sim
lé Geraldo PT Sim
lequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 8

AMAZONAS

Carlos Souza PL Sim
Humberto Michiles PL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Miguel de Souza PL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMOB Não
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PPB Sim
lico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Oarci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PPB Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Or. Ribarnar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
Luciano Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Abstenção
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Sarney Filho PV Sim
Wagner Lago POT Abstenção
Total Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
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Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 15

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Francisca Trindade PT Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Total Piauí: 8

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

José Chaves PTB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Raul Jungmann PMDB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Total Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito de Lira PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Sim

Total Alagoas: 8

Maio de 2003

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wellington Roberto PL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Sim

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
João Fontes PT Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim

Bassuma PT 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
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim

João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
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RIO DE JANEIRO

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB Sim
Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 9

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almir Moura PL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PPB Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoS Sim
João Mendes de Jesus PDT Abstenção
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PPB Sim

Jonival Lucas Junior PMDB Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 30

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mota PL 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
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL Sim
José Militão PTB Sim
José Santana de Vasconcellos PL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PSDS Sim

Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romeu Queiroz PTS Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 40

Sim

I
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Laura Carneiro PFL Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Miriam Reid PSB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PSB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Total Rio de Janeiro: 37

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 Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL Sim

Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PPB 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 Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
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 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 PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
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
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim

Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 61

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 Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 7

DiSTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Sim

Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTB Sim
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Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
João Campos PSOB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PPB Sim
Sandro Mabel PL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

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 Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Or. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PPS Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Selma Schons PT Sim

Takayarna PSB Sim
Total Paraná: 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon S.Part. Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PPB Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares POT Não
Beto Albuquerque PSB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Sim
Enio Bacci POT Sim
Francisco Appio PPB Sim

Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB Sim
Júlio Redecker PSOB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Paulo Gouvêa PL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos POT Abstenção
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Fica dispensada a votação da Redação Final da ma
téria, nos termos do Inciso I, do § 2°, do Art. 195,
do Regimento Interno.

A MATÉRIA VAI À PROMULGAÇÃO:

O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

I
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Carlos Souza PL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 6

DECLARAÇÃO DE VOTO

Requeiro a V. Exa. que justifique meu voto SIM
de acordo com a orientação do meu partido, o PSDB,
na votação da PEC n° 53/99.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - Ro
naldo Dimas - PSDBITO.

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL

Davi Alcolumbre PDT
Hélio Esteves PT

Total de Amapá: 4

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB

Luciano Castro PL
Moisés Lipnik PDT
Pastor Frankembergen PTB

Total de Roraima: 4

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Altera o inciso V do art. 163 e o art.
192 da Constituição Federal, e o caput do
art. 52 do Ato das Disposições Constitu
cionais e Transitórias.

Senhor Presidente,

O PDT libera sua Bancada no 2° turno da vota
ção da PEC n° 53/99 por haver diferentes interpreta
ções dos nossos parlamentares em relação à possibi
lidade de abertura da discussão acerca da autonomia
e independência do Banco Central do Brasil.

Eu voto SIM à aprovação da PEC, mas com esta
declaração de voto, deixo registrada minha posição
totalmente contrária à autonomia e independência do
BACEN, posição esta absolutamente unânime entre
os demais parlamentares da Bancada e entre a Exe
cutiva do Partido.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - Depu
tado Dr. Hélio, 1° Vice-Líder do PDT.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa. que justifique meu voto SIM

de acordo com a orientação do PSDB, na votação da
PEC 53/99.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - Se
bastião Madeira, PSDB/MA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa. que justifique meu voto SIM

de acordo com a orientação da liderança do Governo,
na votação da PEC 53/99.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - Jack
son Barreto - PTB/SE
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem DECLARAÇÃO DE VOTO

V.Exa. a palavra. Senhor Presidente,
O SR. PEDRO HENRV (PPB - MT. Pela ordem. Requeiro a V. Exa. que justifique meu voto SIM

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, do painel de acordo com a orientação do PSDB, na votação da
eletrônico não consta o meu voto, mas eu registrei o PEC nO 53/99, na sessão de hoje.

voto "sim". Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. - Edu-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De- ardo Gomes _ PSDBITO

termino à Secretaria-Geral da Mesa que faça constar
em ata o voto "sim" do Deputado Pedro Henry.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a Mesa e vão à publicação as seguintes Decla
rações de Voto
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Miguel de Souza PL
Nilton Capixaba PTB
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ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Maurício Rabelo PL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PPB
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Sarney Filho PV
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 9

CEARA

Bisrnarck Maia PSDB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Leãnidas Cristino PPS
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Total de Ceará: 5

PIAuí

Francisca Trindade PT
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PPB
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PPB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PL
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

João Fontes PT
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jonival Lucas Junior PMDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Reginaldo Germano PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 15
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MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Ivo José PT
João Magalhães PTB
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Odair PT
Osmânio Pereira PSDB
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 18

EspíRITO SANTO

Manato PDT

Neucimar Fraga PL
Rose de Freitas PSDB

Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almir Moura PL
Bispo Rodrigues PL
Carlos Nader PFL
Chico Alencar PT
Eduardo Cunha PPB
Elaine Costa PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PDT
Jorge Bittar PT
Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Moreira Franco PMDB
Paulo Baltazar PSB
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Dimas Ramalho PPS
Durval Orlato PT
Gilberto Kassab PFL
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
José Mentor PT
Luciano lica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Salvador limbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PPB
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
João Campos PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PL
Total de Goiás: 6

PARANÁ

André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
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Cezar Silvestri PPS
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
Moacir Micheletto PMOB
Paulo Bernardo PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT
Serafim Venzon S.Part.
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Alceu Collares POT
Oarcísio Perondi PMOB
Enio Bacci POT
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSOB
Luis Carlos Heinze PPB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Or. Benedito Dias PPB
Total de Amapá: 1

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB
Babá PT
José Priante PMOB
Nicias Ribeiro PSOB
Zé Lima PPB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMOB
Hamilton Casara PSOB
Total de Rondônia: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB
Pastor Amarildo PSB

Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

João Castelo PSOB
Paulo Marinho PFL

Remi Trinta PL
Terezinha Fernandes PT

Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Ariosto Holanda PSOB
Zé Gerardo PMOB

Total de Ceará: 2

PIAuí

Moraes Souza PMOB

Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PPB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB

Carlos Eduardo Cadoca PMOB

José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PL

Osvaldo Coelho PFL

Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Lyra PTB
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Heleno Silva PL
Jorge Alberto PMOB
Machado PFL

Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4
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BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSB
Carlos Willian PSB
Herculano Anghinetti PPB
Patrus Ananias PT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PPB
Total de Minas Gerais: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PSB
Fernando Gabeira PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

João Herrmann Neto PPS
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 4

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB

Leonardo Vilela PPB
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
José Janene PPB
Max Rosenmann PMDB
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PPB
João Matos PMDB
Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Luciana Genro PT
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 2
minutos.)

Ata da 80a Sessão, em 15 de maio de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente;
Severino Cavalcanti, 2° Secretário; Gonzaga Patriota, 1° Suplente de Secretário;

Confúcio Moura, 3° Suplente de Secretário; Pastor Francisco Olímpio,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS E 3 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira

Luiz Piauhylino

Severino Cavalcanti

Nilton Capixaba

Ciro Nogueira
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Gonzaga Patriota
Wilson Santos

Confúcio Moura
João Caldas

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 447 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PMDB
MOISÉS L1PNIK PDT
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PPB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL
DAVIALCOLUMBRE PDT
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PPB
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JADER BARBALHO PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 12

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL

FRANCISCO GARCIA PPS
HUMBERTO MICHILES PL

LUPÉRCIO RAMOS PPS
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCDOB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PPB
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCDOB
RONIVON SANTIAGO PPB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PPB

CÉSAR BANDEI A PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 13

I
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CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB

GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT

JOSÉ L1NHARES PPB
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB

MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PFL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Ceará: 21

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁ PPS
FRANCISCA TRINDADE PT
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB

MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB

Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB

ENIVALDO RIBEIRO PPB
INALDO LEITÃO PSDB
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PFL
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PSDB
WELLlNGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
MARCOS DE JESUS PL
MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PPB
RAULJUNGMANN PMDB
RENILDO CALHEIROS PCdoB
RICARDO FIUZA PPB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS
BENEDITO DE LIRA PPB
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PPB
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
Total de Sergipe: 4

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
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AROLDO CEDRAZ PFL
BASSUMA PT
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOÃO LEÃO PL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PPB
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL

REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB

CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL

EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PPB
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PSDB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
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: 47

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PSDB
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PPB

I
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RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALMIR MOURA PL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PSB
BISPO RODRIGUES PL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DR. HELENO PSDB
EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO CUNHA PPB
EDUARDO PAES PFL
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PPB
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PDT
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PSB
JULIO LOPES PPB
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB

L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PSB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL

RENATO COZZOLlNO P SC
ROBERTOJEFFERSONPTB
RODRIGO MAIA PFL

SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PPB
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PPB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETIO PPB

DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB

DR. HÉLIO PDT
DA. PINOTII PMDB
DU RVAL ORLATO PT

EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PSB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PSB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
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
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL

,------------_..,.-_.__._._-'''---,-'------
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NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PSDB

TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PPB
VALDEMAR COSTA NETO PL

VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 65

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PPB
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDE SPL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PSDB
LEANDRO VILELA PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT

PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PPB
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PPB
SANDRO MABEL PL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
GERALDO RESENDE PPS

JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB

Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉZACHAROW PDT

ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL

COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PPB
DR. ROSINHA PT

ORA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PPS

GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB

JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PPB

MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PPB
ODíLlO BALBINOTII PMDB

OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PPB
SELMA SCHONS PT
Total de Paraná: 26

I
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SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PPB
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PPB
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON S.PART.
VIGNATTI PT
ZONTA PPB
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT

ARY VANAZZI PT

AUGUSTO NARDES PPB
BETO ALBUQUERQUE PSB

ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PPB

FRANCISCO APPIO PPB
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PPB
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYXLORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO GOUVÊA PL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 25

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. MAURO PASSOS, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Com a palavra o Deputado João Magno.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
Casa realizou na manhã de hoje reunião mu~o impor
tante para a saúde brasileira. Refiro-me à audiência pú
blica com o Ministro Humberto Costa, cuja presença foi
requerida para esclarecimentos sobre licitação no Mi
nistério da Saúde para compra de medicamentos.

O Ministro Humberto Costa demonstrou a trans
parência e a resolução com que o Ministério da Saú
de tem trabalhado, discorreu sobre as medidas pre
ventivas contra a Síndrome Respiratória Aguda Gra
ve - SARS e informou que teve de proceder à licita
ção emergencial, tendo em vista a possibilidade de
faltar medicamentos para o tratamento de pacientes
com problemas circulatórios.

O que estava sendo divulgado sobre valores de
compra desses remédios foi inteiramente desfe~o.

Gráficos comprovaram. O Governo Fernando Henri
que Cardoso pagou por esses medicamentos, duran
te os oito anos que esteve no poder, os seguintes va
lores: em 1998, precisou investir 54 milhões de dóla
res; em 1999, 57 milhões de dólares; em 2000, 65 mi
lhões de dólares; em 2001, 63 milhões de dólares; e
em 2002, 65 milhões de dólares. Neste Governo, em
2003, a mesma quantidade de medicamentos foi
adquirida por 34 milhões de dólares.

Com isso o Brasil pôde dar assistência aos he
mofílicos, doença de que era acometido o nosso que
rido Betinho. Os portadores desse mal necessitam de
atenção médica permanente.

A população brasileira portadora dessa doença
está recebendo remédios adquiridos por intermédio
de processos de compra absolutamente regulares.
Acabou com aquele cartel que durante anos tirou
vantagem da situação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 31 mi
lhões de dólares não é pouco dinheiro. Para o povo
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brasileiro, que tem dificuldade de conseguir uma vaga
nos hospitais públicos e comprar medicamentos, foi
uma conquista.

Trago este assunto a público para mostrar o que
é um Governo sério e transparente e os benefícios
que ele pode prestar ao povo através de condutas
como esta. Repito: foram 31 milhões de dólares!

Segundo dados dos últimos anos, percebemos
que a mesma quantidade de medicamentos foi com
prada por cifras muito maiores. Foram gastos 64 mi
lhões de dólares em 2002; 64 milhões em 2000; ago
ra, para a compra da mesma quantidade, foram gas
tos 31 milhões de dólares.

Parabéns ao Governo Lula e ao Ministro Hum
berto Costa.

Este é o Brasil que caminha, segue em frente
em prol da saúde dos pobres.

Faço este registro com muita satisfação.
O Governo do povo vai resolver todos os proble

mas nacionais com transparência, eficiência, compe
tência e participação da população.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para falar
de um tema muito importante, porque está focado
como elemento nuclear da reforma da Previdência: a
vida e a realidade do servidor público em nosso País.

Hoje é o segundo dia de paralisação dos servi
dores das universidades e da Previdência. Eles têm
levantado seu clamor pela garantia efetiva de refor
mas de inclusão, que coloquem no sistema previden
ciário os 40 milhões de brasileiros que estão fora dele.
Os servidores hoje sofrem reflexos diretos de refor
mas já realizadas. Refiro-me a essa circunstância,
porque o quadro se mostra ainda mais grave e carece
de manifestação imediata do Governo Federal. Os
efeitos perversos da política neoliberal implantada no
Brasil por Governos irresponsáveis são sentidos por
nossa população e pelos servidores.

A extinção de órgãos, o esvaziamento da função
social da máquina pública, o desestímulo ao trabalho,
os contratos precários, o congelamento salarial para
algumas categorias, o incentivo a aposentadorias
precoces revelam hoje o caos generalizado do servi
ço público federal, não sendo diferente a situação em
Estados e Municípios.

O número de servidores civis no Poder Executi
vo cai vertiginosamente desde 1990. Naquela época,
o Brasil dispunha de 700 mil servidores ativos. Hoje
são apenas 450 mil, uma redução de cerca de 250 mil
em uma década.

Nesse período, houve expansão da máquina
pública, crescimento demográfico e, por conseguinte,
aumento da demanda por serviços.

Com a equivocada decisão dos Governos ante
riores, em especial nos últimos oito anos, de retirar do
Estado papéis que lhes são inerentes, houve redução
da folha de pagamentos em relação ao PIB. Entre
1995 e 2001 , segundo dados do próprio Ministério do
Planejamento, a folha caiu de 5,85% para 5,47% do
PIB nacional, num período com crescimento econô
mico irrisório.

O número de aposentadorias aumenta cada vez
mais, especialmente em momento em que ameaças
a direitos são anunciadas. Foi assim em 1995, quan
do o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso
anunciou reformas no aparelho do Estado brasileiro.
O anúncio do "Estado mínimo" a serviço do lucro má
ximo aterrorizou os servidores. Naquele ano, aposen
taram-se 33.848 servidores federais. Durante a trami
tação da proposta de emenda à Constituição, entre os
anos de 1995 e 1998, 105 mil servidores civis se apo
sentaram.

A partir de 1999, primeiro ano de vigência da
Emenda Constitucional n° 20, que represou direitos
adquiridos, houve 8.786 aposentadorias. Agora que
milhares de servidores já cumpriram o "pedágio" im
posto pela Emenda n° 20 e garantiram o direito à apo
sentadoria, a crise anunciada em razão da Proposta
de Emenda à Constituição n° 40/03 não tem prece
dente. São 110 mil servidores federais em condições
de aposentadoria até setembro. Só nos meses de ja
neiro, fevereiro e março deste ano 10.300 servidores
solicitaram aposentadoria.

Nas universidades, há cerca de 30% de defasa
gem na mão-de-obra docente. Muitos cursos do siste
ma federal de ensino ainda estão funcionando graças
à dedicação dos professores jovens, dos mais antigos
e dos substitutos, estes últimos sem garantias traba
lhistas e com contratos indecorosos. São vagas de
correntes, em sua maioria, de aposentadorias provo
cadas pela irresponsabilidade dos Governos anterio
res, que dispensaram muitos cérebros para a iniciati
va privada.

No corpo técnico-administrativo das universida
des, o quadro é semelhante. A mão-de-obra das fun
dações tem sido usada para suprir as vagas existen
tes. Mesmo com o anúncio da abertura de concurso, a
crise é real.

Os hospitais universitários, com a decisão do
Tribunal de Contas da União de exigir a demissão de
todos os contratados pela CLT até 31 de julho do ano
que vem, terão fechados serviços essenciais para a

I
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população de baixa renda, pois ali há 40% de terceiri
zados, na média nacional. Existem mais de 20 mil va
gas nas universidades, aguardando autorização de
concurso, e há perspectiva de desemprego em mas
sa dos contratados sem concurso, das fundações que
hoje estão apensas a essas instituições federais de
ensino superior.

A situação é similar em outros órgãos do Poder
Executivo. Fica, Sr. Presidente, a grande questão:
como tratar a Lei Orçamentária deste ano, já que ago
ra apreciamos a LDO? A Lei Orçamentária para 2004
deverá contemplar os concursos e os seus custos.
Dados da Coordenação Nacional das Entidades de
Servidores Federais apontam para a necessidade
imediata de esta Casa discutir a questão dos concur
sos e seu amparo orçamentário.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, a reforma da
Previdência foca direitos essenciais dos servidores
públicos.

Na medida em que retira a integralidade, retira o
único bem em que o servidor se apega para manter
sua carreira pública. Além do mais, o cálculo das pen
sões leva a confisco de 30% do que seria devido, line
armente.

Portanto, fica minha solidariedade aos servido
res em greve, que reivindicam uma justa reforma da
Previdência, que mantenha direitos, respeite os apo
sentados, não taxe quem já pagou e efetivamente te
nha na sua essência o conceito de segurança para o
futuro e o respeito aos direitos do passado.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, hoje na cidade de Pau Brasil, com a presença
de representantes do Ministério da Justiça, da FUNAI
e da Polícia Federal, houve uma reunião cuja pauta
incluía os problemas dos índios pataxós, que há mais
de vinte anos aguardam julgamento.

Quero apenas lembrar, mais uma vez, que
essa é a comunidade indígena da qual fazia parte o
índio Galdino, que morreu queimado aqui em Brasí
lia. Naquela época, Galdino veio a Brasília para
pressionar as autoridades a fim de que o problema
fosse solucionado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço re
ferência não somente ao episódio - diria até lamentá
vel - ocorrido com o índio Galdino, mas também ao
que aconteceu com os outros quinze índios pataxós
que tombaram nessa luta.

Há mais de vinte anos, os pataxós aguardam o
julgamento do Supremo Tribunal Federal quanto à

pendência relativa à área de 54 mil hectares da reser
va indígena. A reunião de hoje é uma das muitas já
ocorridas, não para tentar resolver o problema dos
pataxós ou devolver-lhes seu espaço, mas para exigir
de pequenos e médios agricultores que deixem a re
serva ocupada por eles há anos, e marcar a data da
saída.

Sr. Presidente, mais uma vez faço um apelo a
esta Casa, na tentativa de resolver o problema. Já es
tive diversas vezes com os Ministros Nelson Jobim,
Marco Aurélio e Márcio Thomaz Bastos, também com
o Secretário Nacional dos Direitos Humanos, o
ex-Deputado Nilmário Miranda, que esteve naquela
reserva, já neste Governo, para buscar, de todas as
formas, uma solução para o grave problema que afli
ge o povo pataxó.

Espero que este Governo libere recursos para
resolver o problema dos pequenos e médios agricul
tores que tinham a posse daquela área e até hoje não
receberam indenização, e busque, com o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, indenizar os que invadi
ram a reserva pelas benfeitorias que construíram ao
longo dos anos, para que a área, na sua totalidade,
seja devolvida aos índios pataxós.

Estive na região há pouco mais de 15 dias e
comprovei o anseio daquele povo de resolver essa
questão. Em vez de belicoso, o clima é animado na ci
dade de Pau Brasil, tendo em vista que na região há
uma enorme plantação de cacau, e o preço do produ
to subiu no mercado internacional; hoje, a arroba ba
teu a casa dos 100 reais.

Entretanto, mais uma vez conclamo dessas ins
tâncias, no momento em que todos falam em respeito
à autodeterminação dos povos, ações enérgicas no
combate à violência. Por diversas vezes, Sr. Presiden
te, denunciamos a prática de crimes naquela região.
Inclusive, numa determinada época a polícia teve de
realizar uma força tarefa para desarmar jagunços.
Mas, apesar das denúncias, só se contabilizam cadá
veres.

Os índios todos os dias relatam: "Deputado,
aqui só cai índio! Só tomba índio! Todas as vezes que
alguém vem aqui é para pedir aos índios que tenham
paciência, que não se armem, mas só tem tombado
índio até agora!"

E eles passam em média 20 anos aguardando o
julgamento de um processo.

Sr. Presidente, está na hora de resolvermos
esse grave problema por que passam os pataxós em
Pau Brasil.

Muito obrigado.
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o SR. ZEaUINHA MARINHO (PTB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil dispõe do maior rebanho bo
vino em escala comercial do mundo. Com aproxima
damente 176 milhões de cabeças, fica atrás somente
da índia, que conta com 320 milhões de cabeças. A
Região Norte detém 12,6% do rebanho; 14,9% en
contram-se no Nordeste; 22,7%, no Sudeste; 16%, na
Região Sul; e 32,2%, na Região Centro-Oeste.

A produção e a exportação de carne bovina e
bubalina empregam diretamente sete milhões de pes
soas em toda a cadeia produtiva. Em sua vasta maio
ria, o gado brasileiro é criado em regime de pastejo,
com predomínio de gramíneas forrageiras.

Entretanto, o Brasil domina somente 8% do mer
cado mundial de carne, apesar de dispor de 16% do
rebanho mundial.

Isso porque o Brasil ainda não é totalmente livre
da febre aftosa: hoje, 50% do seu território e 85% do
seu rebanho bovino e bubalino estão em zona livre da
doença, e praticamente 100% da produção suína tec
nificada também se encontra em área livre.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a febre
aftosa é uma doença que acarreta apreciáveis da
nos econômicos aos pecuaristas do Brasil e de ou
tros países.

As perdas econômicas têm sido classificadas
em três grandes categorias, a saber:

a) restrições sanitárias ao comércio ex
terno, afetando as nossas exportações e a
balança comercial;

b) aumento de custos à mercê da ado
ção de medidas sanitárias, da assistência
veterinária e do emprego de medicamentos;

c) perda de produção e queda da pro
dutividade do rebanho.

Mais recentemente, foram constatadas perdas
de aproximadamente US$500 milhões, consideran
do-se mortes, queda de peso e retardamento de de
senvo�vimento corporal dos animais doentes, abor
tos e atrasos na concepção, redução da produção
leiteira, e custos de vacinação e tratamento clínico.
Acrescentando-se as restrições à exportação e a
depreciação de preços referente aos países com af
tosa, as perdas sobem a US$ 1 bilhão.

Devido à magnitude desses prejuízos, o Gover
no Brasileiro criou um plano de longo prazo, com data
marcada para erradicar a febre aftosa no País: o ano
de 2005.

A seguir, foi instituído o Programa Nacional de
Erradicação da Febre Aftosa, o qual constitui um es
forço de atuação integrada do Governo Federal, por
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com os Governos Estaduais, as Se
cretarias de Agricultura e a iniciativa privada.

Ao Ministério cabem atribuições vinculadas à
coordenação, sistema de vigilância e informação,
controle de qualidade da vacina, controle de trânsito
de animais, interna e internacionalmente, e diagnósti
co laboratorial, dentre outras. As Secretarias estadua
is suplementam essas ações e executam as ativida
des de campo, enquanto o setor privado tem a incum
bência de realizar a vacinação contra a doença.

A estratégia central do programa foi a realização
das metas seguindo critérios de regionalização, divi
dindo-se o País em circuitos pecuários.

O reconhecimento de zonas livres de febre afto
sa é feito pelo Organização Mundial de Epizootias,
sediada em Paris, que conta com 155 países mem
bros, produtores de proteína animal (bovinos, suínos,
ovinos etc.).

Anualmente, os representantes desses países
reúnem-se em Paris para avaliar a situação das diver
sas regiões do mundo, no que se refere à ocorrência de
doenças graves nos rebanhos. A entidade rnonitora a
ocorrência das doenças por avisos compulsórios de
seus membros e fornece certificado de sanidade em
áreas diversas. Seus relatórios são importantes sinali
zadores para o comércio internacional de carnes e, por
isso, possuir o certificado de área livre de febre aftosa
tem um valor inestimável para quem exporta.

Desde 1995, o Brasil é reconhecido pela organi
zação como detentor de diversas áreas de produção
pecuária, com graus variados de sanidade.

O Circuito Sul, integrado pelos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná, re
presentou a primeira vitória do Programa de Erradica
ção, mediante reconhecimento pela OIE nas zonas li
vres da febre aftosa com vacinação.

O Circuito Centro-Oeste, composto pelo norte e
nordeste do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, leste do To
cantins e parte de Minas Gerais, também é considera
do zona livre com vacinação.

O Circuito Leste, integrado pelos Estados de To
cantins, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste
de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, foi igualmente
declarado livre com vacinação.

Já os Circuitos Norte e Nordeste foram declara
dos zonas infectadas.

I
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Portanto, a despeito desse imenso progresso, a
batalha contra a febre aftosa ainda não está vencida.

A demanda por vacinas contra a doença pode
chegar neste ano a 346 milhões de doses, segundo
dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para Saúde Animal- SINDAN.

O aumento da demanda decorre da conscienti
zação dos pecuaristas, cada vez mais preocupados
em erradicar a febre aftosa, e do programa de fiscali
zação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento - MAPA.

A primeira fase da campanha oficial de vacina
ção será no mês de maio, época em que serão imuni
zados os rebanhos do Acre, do Distrito Federal, de
Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso, de Mato Gros
so do Sul, de Minas Gerais, do Pará, do Paraná, do Pi
auí, de São Paulo, de Sergipe e de Tocantins. Segun
do estimativa do MAPA, somente naquele mês serão
empregadas aproximadamente 110,1 milhões de do
ses de vacina. De julho a dezembro, na segunda fase,
haverá um consumo de 175,5 milhões de doses.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nos
so Estado, o Pará, o risco da doença ainda era desco
nhecido até o mês de janeiro de 2000. Em fevereiro, o
Estado passou a ser considerado de alto risco. No
mês de julho do mesmo ano, após a implantação do
programa de combate à febre aftosa, as regiões sul,
sudeste e parte do sudoeste, que compõem a Zona 1
no Estado, alcançaram a condição de risco médio.

Atualmente, todo o Pará é considerado de mé
dio risco; entretanto, o Programa de Defesa Sanitária
Animal da Secretaria Executiva da Agricultura 
SAGRI intenta evoluir para chegar ao baixo risco.
Aquela Secretaria dividiu o Estado em quatro zonas
distintas:

- Zona 1: sul do Estado, abrangendo
30 Municípios;

- Zona 2: nordeste e sudeste, com 83
Municípios;

- Zona 3: região do Arquipélago de Ma-
rajó;

- Zona 4: região de Santarém, Baixo
Amazonas.

A Zona 1 está, repito, classificada como zona de
médio risco, e constitui-se na zona tampão para os
Estados de Mato Grosso e Tocantins.

As demais zonas estão classificadas como de
alto risco.

Obtivemos informações de que a Zona 2 está
sendo saneada e será classificada como de médio

risco ainda este ano. Os trabalhos nas Zonas 3 e 4 se
rão efetuados no próximo ano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, causa-nos
estranheza o fato de que, embora há cinco anos não
ocorra um único caso de febre aftosa na Zona 1, a re
gião continue classificada corno de médio risco. Aderna
is, não há registro de foco da doença nas Zonas 1 e 2 no
Estado desde o mês de agosto do ano 2000.

Os prejuízos para o Estado do Pará têm sido in
calculáveis, uma vez que a carne paraense é uma das
preferidas no mercado internacional. Sr. Presidente, o
Pará é um dos maiores produtores de gado bovino.
Ocupamos o quarto lugar nessa área, mas os prejuí
zos ocasionados pela febre aftosa são imensos.

Há quase cinco anos, repito, não é registrado
um caso da doença na Zona 1. Quando o Ministério
da Agricultura faz auditoria, elogia a atuação dos pro
dutores e o controle do Governo; todavia, continua re
comendando a permanência do mesmo nível de si
tuação de risco.

Esperamos, portanto, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que o MAPA declare as Zonas 1 e 2
de nosso Estado como livres da febre aftosa com va
cinação e envie à Organização Mundial de Epizootias
- OIE o inquérito soroepidemiológico, solicitando
para aquelas áreas o devido reconhecimento interna
cional.

Nessa oportunidade, registro ainda a morte do
Vereador Adão Lote, vítima de crime de pistolagem,
anteontem, à noite, na cidade de Tucumã, sul do Pará.
O sepultamento será realizado hoje, às 17h.

Apelo para o Governo do Estado, para o Secre
tário Especial de Defesa Social e para o Secretário de
Segurança Pública no sentido de que empreendam
esforços a fim de apurar com rapidez esse bárbaro
crime, que chocou o Município.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra do Deputado José Thomaz Nonô.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. BASSUMA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BASSUMA (PT - BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação da
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PEC nO 53, de 1999, o meu voto foi de acordo com a
orientação do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
voto de V.Exa. será registrado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Confúcio Moura.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito esta
oportunidade para justificar meu voto na votação an
terior, pois vim ao plenário, registrei presença e não
percebi que estava em votação. Votei de acordo com
o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
terminarei à Secretaria-Geral da Mesa que faça cons
tar no Livro de Atas a declaração de voto de V. Exa.

O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há pouco tempo, os Ministros
dos Transportes e da Defesa reuniram-se para ajusta
rem a conveniência de os Batalhões de Engenharia
do Exército poderem construir e recuperar as rodovi
as federais.

Achei a idéia brilhante e oportuna; muito boa.
Além da experiência comprovada que têm os Bata
lhões de Engenharia, eles têm gente disponível e o
custo de suas obras e serviços ficam bem mais bai
xos; além, é lógico, de terem o que fazer. E o que é
mais importante: reduziria a burocracia das licitações,
uma vez que o Exército faz parte da estrutura do Go
verno Federal; não visa ao lucro. Seria apenas uma
mera transação de destaques orçamentários entre
Ministérios.

No entanto, há dificuldades na operacionaliza
ção das atividades; nem tudo é tão fácil como se pen
sava anteriormente. Até mesmo o Presidente Lula fa
lou do assunto com muito entusiasmo. Mas os Bata
lhões estão com uma maquinaria envelhecida e suca
teada. A idade média delas é de vinte anos. Nem mes
mo peças de reposição são encontradas facilmente.
Aí começa o primeiro tropeço.

O segundo obstáculo é a compra de novos equi
pamentos - cem milhões de reais. Aí, pensamos: uÉ
até barato". É verdade. Mas o Ministério dos Transpor
tes terá que disponibilizar para o Ministério da Defesa
o dinheiro. Depois serão mais cinco meses para arru
mar a licitação das máquinas. E mais o tempo em que
o fabricante terá para entregar o maquinário - acredi
to, com boa vontade, mais sessenta dias. Contando
tudo, serão sete meses, a partir de junho, para a com
pra e a entrega. Então, tudo estaria renovado no mês
de janeiro de 2004; perderíamos o ano de 2003.

As estradas acabariam de vez. Tudo se transfor
maria num imenso buraco, o penoso caminho para o
pagamento de todos os nossos pecados. Quem sabe
as rodovias se transformariam no caminho difícil para
o céu!

Sr. Presidente, as preocupações não ficam ape
nas nas que citei. E o dinheiro? O Governo tem esse
dinheiro para o Exército? E o Exército terá condições
de atender a que percentual de abertura, restauração
e recuperação de rodovias? De 10%, 20% ou 30%?
Não sei, mas não será muito.

O Presidente da República vende ao povo uma
boa idéia; bem simpática. Mas acredito piamente que
é simplesmente uma boa idéia. Não passa disto: urna
boa idéia. Na prática, bem pouco resolve. E ainda tem
mais, os Batalhões de Engenharia só trabalham com
dinheiro na frente, para comprar combustível, peças e
comida para o pessoal. Primeiramente deve vir o di
nheiro para depois consertar a estrada.

Não sou contra o serviço do Exército; pelo con
trário, acho que deve ser prestigiado e valorizado. Ain
da por cima, são Batalhões de Engenharia com cen
tenas e milhares de recrutas precisando de serviço
para se ocupar. Além de conveniente, o serviço é pa
triótico. Falar em patriótico nestes tempos não dá nem
para acreditar. Mas não resolverão o caos das rodovi
as federais. A proposta apenas distrai a opinião públi
ca, confunde o povo. No fim, o Governo terá que en
tregar o serviço para a iniciativa privada, que, além de
ser mais ágil, primeiro faz o serviço para depois rece
ber o dinheiro.

Srs. Parlamentares, acredito que incluir no dis
curso presidencial uma referência aos serviços dos
Batalhões de Engenharia do Exército é um simples
jogo de cena para ganhar tempo e não gastar dinheiro
algum. Deixar que os Governos Estaduais pressiona
dos pelos motoristas e pelos fechamentos das BR to
mem posições e pelo menos entupam os buracos
com terra. Tudo para fazer caixa no Tesouro Nacional,
para gerar no mercado internacional urna fachada de
austeridade.

Enquanto isso, a buraqueira toma conta de tudo.
E o povo toma prejuízo. Fecha-se o círculo do desgo
verno. Maior prejuízo ainda para o Tesouro, que terá
de buscar dinheiro no mercado internacional para a
restauração de toda a malha nacional. Quanto custa
rá este rombo? O de reconstruir.

Fico com pena deste desvalido Ministro dos
Transportes, que não consegue enxergar que se está
queimando e desmoralizando diante da inoperância.

I
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Eu mesmo resolvi poupá-lo. Não vou mais pedir au
diência a S.Exa. Para quê? Os meus recados serão
dados pela tribuna da Câmara, para animá-lo a colo
car o mais rapidamente possível o seu cargo à dispo
sição do Presidente. Isso seria bem oportuno na sua
primeira crise, em janeiro. Talvez outro Ministro tenha
melhor sorte, mais confiança e inspire à equipe eco
nômica e à Casa Civil mais respeitabilidade.

Alguém terá que governar neste País. Os desafi
os são enormes na área dos transportes. Vejam o caos
dos portos. Filas quilométricas para descarregar-se a
soja. É desprezível o aproveitamento do transporte hi
droviário. E a Ferronorte não sai. Ah! Isso é demais
para mim. É melhor que eu fique apenas com os infini
tos buracos das rodovias, que pelo menos servem
para o treinamento de todos os motoristas brasileiros
na bravata deste enduro sem fim.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inúmeras são as iniciativas pelo Brasil
para embutir um conceito mais forte na nossa cultura
no que se refere ao trato do dinheiro público, especial
mente na sua aplicação e gestão responsável.

Nessa direção, manifesto a bela e grandiosa ini
ciativa do Conselho Federal de Contabilidade, que
institui o Prêmio CFC de Gestão Fiscal Responsável,
que ontem, dia 14, contemplou várias Prefeituras bra
sileiras.

Nesses prêmios, caros colegas, as Prefeituras, de
forma voluntária, submeteram suas contas à análise e
auditoria dos Conselhos Regionais de Contabilidade.
No total, foram 1.243 contas analisadas, e 45 delas re
ceberam premiação, algumas com grande destaque.

Para tanto, foram instituídos quesitos que con
tassem pontos para a concessão do Certificado de
Gestão Fiscal Responsável às Prefeituras.

O esforço para a eliminação do déficit financeiro
é um dos novos parâmetros. Foi avaliado a partir dos
balanços patrimoniais de 2001 e 2002 e da relação de
empenhos e restos a pagar enviados pelas adminis
trações públicas inscritas no programa.

Outros aspectos considerados em 2003 foram a
realização de todas as audiências públicas previstas
durante o exercício financeiro e a atuação do controle
interno no cumprimento dos requisitos da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal.

O regulamento programa institui ainda novas
categorias de premiação. Foi concedido certificado de
gestor consciente aos Prefeitos que aplicaram mais
de 10% acima dos recursos mínimos exigidos nas
áreas de educação e saúde.

Também foram criadas outras premiações que
visam melhorar a qualidade dos serviços prestados
pelos profissionais de contabilidade ao setor governa
mental. O certificado de destaque foi concedido ao
contabilista responsável pela elaboração dos relató
rios e demonstrações contábeis das Prefeituras em
Estados premiados.

O Conselho Regional de Contabilidade de São
Paulo obteve o maior percentual de adesão de Prefei
turas em relação a todo o País e recebeu o certificado
CRC Participativo.

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul inclui o maior número de Prefeituras
em relação ao total do seu Estado e recebeu o Prêmio
CRC Colaborador.

Parabenizo o Presidente do CFC, Alcedino Go
mes Barbosa, e sobretudo os Prefeitos que submete
ram as contas de sua gestão para análise, os premia
dos e, de forma especial, os não premiados, mas que
tiveram a coragem de participar do programa. Desde
já, convido todos os Prefeitos do País a participarem
desta grande, responsável e elogiosa iniciativa.

São iniciativas como esta que merecem divulga
ção, aplausos e apoio, pois a maioria dos quase seis
mil Municípios brasileiros carece de mão-de-obra
qualificada para cumprir requisitos legais básicos das
administrações públicas.

Aproveito a presença de profissionais do progra
ma A Voz do Brasil, da TV Câmara e da imprensa bra
sileira para solicitar que levem a todos os gestores mu
nicipais o convite para participarem de iniciativas como
essa, sem medo nem preconceito, pois a intenção é
nobre, democrática, justa e altamente edificadora, so
bretudo no conceito relativo ao trato e à cultura da boa
gestão e aplicação dos recursos públicos.

Segue, Sr. Presidente, para constar dos Anais
da Câmara dos Deputados, a relação de todos os
contemplados com o prêmio.

Parabéns a todos os promotores e participantes
do evento!

Muito obrigado.
RELAÇÃO A QUE SE REFERE O

ORADOR:
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AT 50 MIL HABITANTES

CERTIFICADO DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

Prefeitura Prefeito

São Domingos do Cariri Ollé Ferreira da Silva

MAIS DE 50 MIL
HABITANTES

CERTIFICADO DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

Prefeitura Prefeito

Contabilista

Manoel Erasmo Pinto Sobrinho
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Durante o discurso do Sr. Davi Alco
lumbre, o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Confúcio Moura, 3 0 Su
plente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DA. ROSINHA (PT - PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou
apenas tecer dois comentários.

Noticiou hoje a imprensa que, sob a argumenta
ção de que está sendo acionado por juízes e desem
bargadores do Paraná, o Ministro do Supremo Tribu
nal Federal Gilmar Mendes vai dar um prazo para o
Presidente da República explicar o que significa a ex
pressão "caixa-preta", usada por S. Exa. ao se referir à
Justiça do nosso País.

Não tenho procuração do Presidente Lula, meu
companheiro de partido, mas quando S.Exa. disse
que os Tribunais de Justiça precisam de controle ex
terno, não tenho dúvida de que realmente precisam,
porque existe uma certa caixa - dêem a ela a cor que
queiram - que faz com que ninguém consiga acom
panhar o que acontece na administração desses ór-

gãos. Fatos como, por exemplo, o auxílio-moradia
concedido a juízes e desembargadores que já moram
na Capital ou nas cidades onde trabalham, precisam
de controle.

Eu mesmo que já registrei na Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Paraná queixa a respeito do
comportamento de determinada juíza do Estado, e
esse processo tramita como se houvesse mesmo
uma caixa-preta: ninguém sabe o que acontece. Se
eu fiz uma denúncia, no mínimo, deveria ser chamado
para esclarecer o porquê da queixa. Isso, porém, nun
ca aconteceu.

Em vez de se preocuparem em interpelar o Pre
sidente da República, os juízes do meu Estado deve
riam vir discutir conosco o controle externo do Poder
Judiciário. Nos Poderes Legislativo e Executivo da
União há transparência. Basta entrar no CADIN e no
SIAFI para saber o que se gasta, como se gasta e
quem recebe o recurso. E mais: há nesta Casa Co
missão incumbida da fiscalização financeira e orça
mentária dos planos e programas do Poder Executivo.
Essa transparência, entretanto, não existe no Poder
Judiciário. Daí por que, no meu entender, os juízes
não deveriam questionar o Presidente da República

._--_._..._-_.._--_.
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enquanto não encontrarem uma forma de tornar mais
aberto o Poder a que pertencem.

Sr. Presidente, nosso Governo está se expondo
à opinião pública, aos homens e mulheres deste País.
Ontem mesmo, o Ministro Ricardo Berzoini divulgou,
por meio do site do Ministério da Previdência na Inter
net, o nome de todos os devedores do INSS que es
tão sendo cobrados judicialmente. Quem acessar
essa página verá nesse rol o nome do Partido dos
Trabalhadores.

É preciso que todos os que devem paguem, por
que é desse fundo que sai o dinheiro para custear o
pagamento de pensões e aposentadorias de homens
e mulheres que já contribuíram mensalmente durante
toda uma vida para ter um pouco de tranqüilidade na
velhice.

Defendo, portanto, assim como o Presidente
Lula, o controle externo do Poder Judiciário, e elogio
desta tribuna o Ministro Ricardo Berzoini pela forma
como revela as ações do Ministério da Previdência e
Assistência Social.

Por fim, Sr. Presidente, faço novamente peque
na crítica à recente aprovação nesta Casa da medida
provisória que incluiu no REFIS devedores da Previ
dência Social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dotado pela natureza com imensidão ter
ritorial e piscosidade de seus incontáveis rios, o Pará
possui hoje 23 indústrias de pesca, que exportaram,
em 2002,36 mil toneladas de pescado.

Sem dúvida, quantidade apreciável, pois fica de
fora a produção de 120 toneladas provindas da pesca
artesanal. Mas ainda há mais a acrescentar: esti
ma-se que 200 toneladas diárias saem de Belém para
outros Estados sem deixar qualquer tipo de saldo
para o Pará, tanto em termos de geração de renda
como de pagamento de tributo.

A situação se repete em toda a zona pesqueira,
como Bragança, Augusto Corrêa, Vigia, São Caetano
de Odivelas, Curuçá, Viseu, São João das Pirabas,
Marabá, Conceição do Araguaia, Altamira, Santarém
e Óbidos.

Outro problema é o desperdício das partes do
peixe: a cadeia produtiva é pouco, quase nada, verti
calizada, pois nada se aproveita do couro do peixe,
dos ossos, e a carcaça se perde quase toda.

Para dar cobro a essa situação, as lideranças
políticas, pescadores, técnicos e pesquisadores se
encontraram com o Exmo. Sr. Ministro da Pesca,

quando de sua visita a Belém e a Santarém, em mar
ço passado. Não há informações confiáveis quanto à
real captura e comercialização do peixe.

O problema se agrava quando se fica sabendo
que pescadores do Ceará estão capturando lagosta
no litoral do Pará, levando anualmente 75 toneladas
do crustáceo destinadas à exportação, ficando para o
Pará o grave impacto ambiental e social.

Os pescadores artesanais reagem à lavagem e
evisceração do pescado, sob alegação de que, en
quanto as colônias ou associações não estiverem
adequadamente aparelhadas para esse procedimen
to, o lucro vai para as empresas do setor. Reclamam
também dos constantes assaltos contra embarca
ções pesqueiras nos rios da Amazônia. As águas pis
cosas da região atraem assaltantes a barcos, trazen
do prejuízo e preocupação aos que trabalham nas
águas.

Tudo isso foi informado ao Sr. Ministro, que pro
meteu articular linhas de crédito capazes de garantir
o funcionamento de cooperativas e associações de
pescadores, o que virá agregar maior valor ao produ
to. Além do mais, reivindicam os empresários do setor
a possibilidade de uso de recursos do Fundo da Mari
nha Mercante para construção de novas embarca
ções, reforma e manutenção da atual frota que atua
na região. As pesquisas são praticamente inexisten
tes na área pesqueira.

Faz-se necessário identificar o estoque das es
pécies, a migração dos cardumes e os períodos de re
produção. O navio de pesquisa do IBAMA encon
tra-se ancorado no porto de Belém há mais de ano,
porfalta de recursos. Enquanto na área agrícola exis
tem linhas de crédito para o período preparativo da
safra, no setor pesqueiro nada há de concreto, nem
para a industriais nem para o pescador artesanal.

Diante do exposto, solicitamos ação concreta da
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, visando à
organização do setor pesqueiro do Pará, o que trará,
sem dúvida, valorização do homem das águas e cres
cimento da indústria pesqueira.

Sr. Presidente, solicito seja divulgado este meu
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Perfei

tamente, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Jefferson Campos.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, quero apresentar meus votos de con
gratulações ao jornal Cruzeiro do Sul, da cidade de
Sorocaba, interior de São Paulo, onde resido. O jor
nal, como várias agências noticiosas de nosso País,
merece um reconhecimento por exercer sua função
de informar com tanta responsabilidade, contribuindo
com imparcialidade e competência para o crescimen
to de nossa região.

Nestes novos tempos, quando ventos de mu
danças trouxeram esperança a todo o povo brasileiro,
o jornal que citei anteriormente empenhou-se em
apresentar propostas, principalmente sociais, com a
finalidade de somar forças para solucionar os proble
mas do País. No dia 25 de fevereiro de 2003, foi en
cartado em sua edição um suplemento especial que
mapeava a fome em nossa cidade, transmitindo da
dos colhidos que diziam que 82 ONGs trabalham com
assistência social; dos 493 mil habitantes da cidade,
8,7% vivem em situação de miséria e muitos destes
até de forma subumana.

Essas informações foram recebidas com sur
presa por parte da população, que não tinha conheci
mento da realidade de que muitos são excluídos do
mundo em que todos deveriam ter direito ao mínimo
de condição para viver em sociedade, com boa ali
mentação ("pelo menos quatro refeições por dia",
como disse o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva),
saneamento básico, saúde, educação e moradia.

Aproveitando a oportunidade, dedico minha so
lidariedade ao nosso Presidente da República pela
iniciativa da campanha contra a fome e coloco-me à
disposição para que o objetivo possa ser concretiza
do com sucesso, tendo plena consciência de que
essa é uma área agravante e que o povo brasileiro al
meja solução. Quero também empunhar essa bandei
ra e entrar nessa luta, para que a saúde, a educação e
a alimentação ganhem por um placar clássico, dei
xando a fome sempre no zero!

Congratulo-me, ainda, com a Fundação Ubaldi
no do Amaral, mantenedora do maior jornal da região
de Sorocaba e um dos maiores do País, pela ilustre
iniciativa de mapear a situação da fome na cidade,
fornecendo conseqüentemente às autoridades e vo
luntários melhores condições de combatê-Ia e até de
erradicá-Ia. Parabenizo-os também pelo centenário
do jornal, que ao longo de seus 100 anos trouxe infor
mações verdadeiras para a população. Felicito os di
retores responsáveis por essa fundação, que sempre
visou o bem-estar do cidadão sorocabano e de toda a
região, pois é graças a esse tipo de entidade que o
caos social que assola o País tem sido minimizado, já

que são homens de bem e que têm de nós todo o
apreço e solidariedade.

Abordo outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados: a expectativa de vida entre nós do
brou no século passado, passando de 33 anos, em
1900, para 68 anos, em 2000.

O principal fator desse aumento foi a substitui
ção das causas da morte, anteriormente resultantes
de doenças parasitárias e infecciosas, pelas enfermi
dades cardiovasculares, pelo câncer e mais recente
mente pela AIDS.

Apesar disso, a população idosa cresce a cada
mês. Em 1950, o Brasil era o 16° do mundo, com 2 mi
lhões de anciãos. Segundo dados disponíveis do
IBGE, é possível que tenhamos no ano 2025 cerca de
22 milhões de membros da terceira idade, com mais
de 65 anos; portanto, um crescimento de onze vezes
nesse período.

Isso significa que a partir deste momento as au
toridades federais, estaduais e municipais têm um
grande desafio: delinear e executar ações e obras
adequadas para assegurar dignidade aos nossos ido
sos de hoje e de amanhã.

É importante anotar que os problemas de saúde
dos mais velhos são freqüentemente de natureza crô
nica e requerem não só procedimentos caros mas
também o uso de tecnologia complexa.

Por isso, os governantes precisam entabular
projetos de prevenção contra as principais doenças
que prejudicam a saúde da população, especialmen
te a localizada no meio rural e na periferia das gran
des áreas urbanas.

Há estudos demonstrativos de que as mulheres
vivem, em média, cerca de cinco anos mais do que os
homens.

A companhia de pessoas amadas é um fator po
sitivo para o prolongamento da vida na idade avança
da. A Campanha da Fraternidade de 2003, lançada
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a tra
dicional CNBB, conclama o País a oferecer mais aten
ção e respeito aos 15 milhões de anciãos.

Reitero, porém, preocupado, que teremos 22 mi
lhões de anciãos em 2025, número realmente expressi
vo. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros se
deve, entre outros fatores, ao progresso da ciência e da
medicina, às melhores condições de educação, de saú
de, de saneamento básico e de moradia e, sobretudo,
às melhorias sociais, embora se saiba do retorno de do
enças erradicadas no século passado e da manutenção
da desajustada concentração de renda.
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Desejaria que a longevidade no Brasil fosse tado a favor da MP n° 113, de 2003, que trata da proi-
acompanhada de melhor qualidade de vida para os bição da soja transgênica no Brasil, nós estamos re-
mais velhos. Entretanto, pouco tem sido realizado querendo a constituição de Comissão Externa para
para eles. Todos sabem que grande maioria deles avaliar as condições de produção, pesquisa e merca-
está sobrevivendo e sofrendo em asilos com precá- do de produtos transgênicos nos Estados Unidos, Ca-
rios serviços sociais e de saúde, particularmente os nadá e México, países que já plantam soja transgêni-
que nada recebem de auxílio e aqueles que ganham ca há mais tempo.
um salário mínimo por mês. Queremos analisar essa questão de perto para

Lamento que nos países do mundo globalizado podermos votar com segurança uma lei que regula-
o ancião seja freqüentemente um peso para a socie- mentará ou não a soja transgênica, cuja polêmica
dade e um fardo para a família. Daí o desrespeito por abrange a existência ou não de riscos à saúde e ao
ele e o desprezo a sua cidadania, embora seja um di- meio ambiente.
reito do ser humano viver mais e com honra. Superar Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que atenda à
esse preconceito contra os membros da terceira ida- nossa solicitação.
de e promover sua inclusão na sociedade de consu- Muito obrigado.
mo não só se trata de questão social mas sobretudo O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
de ato de humanidade. (PRONA - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Defendo que os membros da terceira idade te- te, apresento à Casa projeto de lei que altera o Códi-
nham um atendimento apropriado e eficiente pelo go de Processo Civil, dispondo sobre a nomeação de
SUS; a manutenção de uma unidade geriátrica em curadores na defesa de menores de 18 anos em
cada hospital; a não-fixação de limite de idade para ações judiciais. Tal iniciativa visa adequar o novo CÓ-
qualquer emprego público ou particular; ampliação dos digo Civil ao rito processual.
programas de reprofissionalização; ampliação na par- Muito obrigado.
ticipação das atividades sociais, esportivas e culturais; O SR. LEONARDO MAnOS (PV - MG. Sem
e elevação do nível salarial das suas aposentadorias. revisão do orador.) - Sr. Presidente, espero que em

Oxalá tenhamos, num futuro não tão distante, o breve possamos utilizar a tribuna, tão logo a Câmara
valor da qualidade de vida distribuído a todos, pois dos Deputados conclua a última etapa do processo
essa conquista jamais envelhece; ao contrário, cresce de adaptação da Casa para possibilitar o pleno aces-
e se enriquece com o passar do tempo, amadurece so de usuários de cadeira de rodas a todas as suas
com o entardecer dos anos e refloresce a cada ama- dependências. A abertura desse espaço merece nos-
nhecer, distribuindo sabedoria e fraternidade em to- so aplauso.

dos os quadrantes deste amado País. Sras. e Srs. Deputados, o Brasil testemunhou
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento este ano mais um evento importante na consolidação

seja divulgado em todos os órgãos de comunicação de nossa democracia. Pela primeira vez um militante
da Casa. de esquerda chegou pacificamente ao poder, por

Muito obrigado. meio de eleição direta, sem perspectiva de crise insti-
O SR. ADÃO PREnO (PT - RS. Pronuncia o tucional. O resultado eleitoral foi aceito por todos, e

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ontem, foi apro- observou-se uma verdadeira alternância de grupos
vada a medida provisória que libera a comercializa- no poder.
ção de soja transgênica da safra deste ano. Vamos Este fato, digno por si só de nossa admiração,
discutir agora o assunto. não pode, entretanto, obscurecer a relevância de pro-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprego- blemas institucionais que nos afligem, pois desfigu-
ada como a maravilha tecnológica do século, a soja ram o bom funcionamento de nosso regime democrá-
transgênica vem sendo defendida para resolver todos tico. O Brasil vive em um regime constitucional que
os problemas de produção do planeta, incluindo o fim emascula o poder de vigilância e controle do Legislati-
da fome no mundo. O marketing utilizado representa vo em benefício do Executivo. Esse desequilíbrio ins-
o avanço da ciência, e quem estiver contra são bárba- titucional é fonte de empobrecimento de nossa vida
ros e ultrapassados. democrática e de generalizada ineficiência em nosso

Sr. Presidente, através de números obtidos em sistema político.
varias fontes, em que pesem a discussão em torno do A Constituição de 1988 delega ao Presidente
tema ter sido polemizada nesta semana e termos vo- enormes poderes legislativos. Além de poderes tradi-
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cionais de iniciativa legislativa e veto, total ou parcial,
o Presidente tem o direito de enviar a proposta do
Orçamento Geral da União e de editar medidas provi
sórias com força de lei. Pode requerer à Mesa urgên
cia na apreciação de seus projetos. A acumulação de
tais poderes nas mãos do Executivo simplesmente
condena o Legislativo a uma posição subalterna, com
conseqüente déficit democrático. Já nem falo do veto
total ou parcial, que permite ao Executivo moldar seus
projetos conforme suas preferências e conveniências.
O Governo também conta a seu favor com o tão criti
cado instituto das medidas provisórias, que o permite
legislar unilateralmente, obrigando o Legislativo a de
liberar sobre fatos consumados, o que reduz sua mar
gem de reformulação.

Com as recentes reformas constitucionais, a po
sição do Congresso saiu ainda mais enfraquecida,
uma vez que a não-apreciação de uma medida provi
sória no prazo previsto bloqueia a pauta do Congres
so. Isso é pressão adicional sobre nós, reduzindo a
possibilidade de exame competente e autônomo das
medidas governamentais. Ressalto a conseqüente
inibição do papel do Judiciário no controle do proces
so legislativo, obrigando-o também a agir a reboque
das decisões e alterações que as medidas provisó
rias criam em nosso aparato legal.

O Governo também pode pedir regime de ur
gência na apreciação de suas matérias. Por fim, o
Executivo se vale da criação de Comissões Especia
is, com prioridade de tramitação, restringindo ainda
mais a possibilidade de intervenção parlamentar.

Tal s~uação desemboca em um desequilíbrio de
forças que torna o Poder Executivo virtualmente in
controlável. Ora, isso contraria a idéia de Estado de
Direito, garantia essencial de um regime democrático.
Se o sistema de controles constitucionais é atropela
do pelo acúmulo de poderes em mãos do Executivo, o
que conterá esse Poder, caso queira avançar em ou
tras direções?

É com essa preocupação que viemos pedir uma
mobilização nesta Casa pelo fortalecimento do Legis
lativo, sustentáculo da democracia de nosso País.

Somente poder controla poder. Sem os meios
eficazes, o Congresso jamais conseguirá fazer face
ao autoritarismo institucional, incrustado em nossa
Carta Magna, em favor do Poder Executivo.

Em primeiro lugar, precisamos de uma reforma
que limite de maneira mais clara o uso de medidas
provisórias. Poderíamos também limitar seu número e
sua natureza. O fortalecimento das Comissões Per
manentes, lugar institucionalizado da discussão e de
liberação parlamentar, criaria incentivos à especiali-

zação do trabalho legislativo, com ganhos de eficiên
cia para o Congresso e de maior transparência para a
sociedade. A criação de Comissões Especiais tam
bém deveria ser limitada.

Estas reformas de fortalecimento do Poder Le
gislativo pressupõem partidos representativos com
legitimidade para reivindicar um papel mais ativo na
formulação de políticas. Nossa atual legislação eleito
ral e partidária enfraquece os partidos, ao estimular o
individualismo e a irresponsabilidade política. Somen
te com partidos com capacidade de formular propos
tas coerentes e claras, poderá o Poder Legislativo co
lher suporte para um papel mais ativo em nosso pro
cesso decisório.

Nosso sistema precisa, portanto, de reformas
políticas profundas para consolidar e aprimorar a de
mocracia. E a hora é esta. Tais reformas implicarão lu
tas de poder com o Executivo e entre nós, até que to
memos consciência plena de nossa responsabilidade
para com o cidadão brasileiro. O que nos anima, no
entanto, é o resultado, que nos engrandecerá a todos.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MILTON CARDIAS (PTS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a opção do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva pelo maior aporte de recursos nas ações a se
rem desenvolvidas na área social, promessa funda
mentai de sua campanha, encontrou, na minha pes
soa, a mais completa defesa e irrestrito apoio.

Durante toda a minha vida como pastor evangéli
co, dediquei-me às atividades de cunho social, traba
lhando junto a comunidades carentes, por meio de vá
rias instituições ligadas, em especial, às igrejas cristãs.

Nesse sentido, a promessa de maior aplicação
de recursos para as ações sociais veio ao encontro do
entendimento que tenho de que a melhoria do Estado
brasileiro em todas as áreas - educação, saúde, se
gurança, economia - passa por investimentos consis
tentes no campo social. E nesse setor a ação gover
namenta� isolada, embora de grande importância,
não é capaz de atender com eficácia a grande de
manda existente, decorrente das décadas de débitos
de políticas para a área social, que faz com que sejam
imensas as tarefas a serem cumpridas.

Assim, o concurso das organizações existentes
na sociedade que se destinem à realização de ações
junto à população carente mostra-se essencial e, por
que não dizer, imprescindível. Mas também essas or
ganizações carecem de um maior aporte de recursos
para a consecução de seus objetivos.
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Ao decidir concorrer ao cargo de Deputado Fe
deral, por princípio e compromisso com a parcela da
sociedade que me apoiou nesse desafio, escolhi,
como um dos objetivos das minhas ações parlamen
tares, a luta para a obtenção de recursos a serem re
passados para entidades filantrópicas que atuem jun
to a populações carentes, desenvolvendo trabalhos
de assistência social.

Na perseguição da realização dessa meta, sa
bedor da notória escassez de recursos orçamentários
para repasse às entidades filantrópicas privadas,
busquei identificar possíveis soluções alternativas
que não onerassem o Estado e, ao mesmo tempo,
atendessem às necessidades de apoio das organiza
ções da sociedade ligadas ao trabalho assistencial.

E foi em um dos principais problemas brasileiros
na atualidade, o alto índice de criminalidade, que, pa
radoxalmente, encontrei uma alternativa para o funci
onamento das ações sociais privadas.

Constata-se, pelas notícias trazidas a público
por meio dos veículos de comunicação de massa,
que é grande a quantidade de equipamentos e veícu
los que são apreendidos, constantemente, pelos ór
gãos policiais durante ações de repressão ao tráfico
de substâncias entorpecentes e drogas afins, ao con
trabando e ao descaminho.

Ora, Sr. Presidente e nobres pares, se esses
equipamentos, como computadores, vídeos, impres
soras e veículos, fossem leiloados ou destinados a
entidades assistenciais, ter-se-ia uma fonte de renda
para financiar as suas ações, sem que isso significas
se um ônus para o Erário.

Pretendendo apresentar um projeto de lei sobre
a matéria, solicitei um estudo à Consultoria Legislati
va da Câmara dos Deputados sobre a possibilidade
de aproveitamento de bens apreendidos em razão de
utilização na prática de ilícitos. E ao ler o material que
me foi encaminhado, fiquei surpreso em saber que
não havia a menor necessidade de que eu apresen
tasse uma proposição sobre o assunto.

E sabem por quê, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados?

Simplesmente porque estão em tramitação na
Câmara dos Deputados nada mais, nada menos, do
que treze projetos de lei, de autoria de Deputados, do
Senado Federal e do próprio Poder Executivo, ver
sando sobre a destinação de bens apreendidos em
razão de utilização na prática de ilícitos ou em decor
rência de dano ao Erário por motivos alfandegários.

Esta constatação, porém, ao invés de tranqüili
zar-me, causou-me imensa preocupação, uma vez

que há projetos em tramitação na Casa há mais de
dez anos. Nesse sentido é emblemático o Projeto de
Lei nO 2.650, de 1989, que dispõe sobre destinação
para entidades filantrópicas de mercadorias apreen
didas, o qual, em 17 de abril de 1996, teve a leitura em
Plenário e a publicação dos pareceres das Comis
sões Permanentes da Casa que analisaram seu méri
to e sua constitucionalidade, estando pronto para a
Ordem do Dia desde aquela data.

Infelizmente, até hoje, nada... nunca foi posto
em votação.

Parece-me incrível que, sendo o combate ao cri
me uma prioridade exigida pela sociedade e sendo as
ações sociais uma bandeira do Governo Federal, se
permita que um projeto de lei cujo teor versa sobre
perdimento de bens por parte de criminosos e utiliza
ção desses bens por entidades ligadas à assistência
social fique sete anos esperando ser incluído na
Ordem do Dia.

Se há críticas à proposição, que a rejeitemos ou
alteremos, por meio de emendas de Plenário, se isso
ainda for possível, fazendo uso da representação da
soberania popular de que fomos investidos ao sermos
eleitos. Não há ressalvas quanto a adotar-se posição
favorável ou contrária ao mérito do projeto. Porém,
não são admissíveis a omissão e a inércia, atitudes
que não podem encontrar guarida na nossa atividade
parlamentar.

Se nos referimos ao Projeto de Lei nO 2.650, de
1989, o fazemos a título exemplificativo, pois entendo
que a Câmara deve acelerar a tramitação de todas as
demais doze proposições que versam sobre a matéria.

Assim, Sr. Presidente, dirijo a V.Exa. um apelo
no sentido de que promova as ações necessárias
para que possamos em breve tempo votar neste ple
nário os projetos de lei que destinem a entidades fi
lantrópicas bens e mercadorias apreendidas em ra
zão de práticas de ilícitos.

Dessa forma, tenho a convicção de que estare
mos dando uma grande contribuição para a realização
do desejo do Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de
valorizar, em seu governo, todas as iniciativas voltadas
para o atendimento social das populações mais neces
sitadas e, ao mesmo tempo, assegurando o funciona
mento de importantes entidades civis, cujos objetivo,
ação e esforços, em sintonia com o elevado princípio
cristão do amor ao próximo, têm como meta, exclusiva
mente, levar aos mais carentes conforto material e es
perança espiritual de um amanhã melhor.

Meu muito obrigado a todos, e que Deus, em Cris
to Jesus nosso Senhor, nos abençoe hoje e sempre!
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O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pronuncia Com saneamento e água tratada, a mortalidade
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. infantil se reduzirá em 45% e as internações hospita-
Deputados, após a semana dedicada às águas, pergun- lares em 60%. Sem contar com a redução na ocorrên-
tamos se realmente estamos preservando um dos nos- cia de várias moléstias que são fruto da sujeira e da
sos maiores patrimônios como ele realmente merece? miséria.

Neste terceiro milênio, o planeta Terra entrará Sr. Presidente, aproveito ainda a oportunidade
em período de intensa transição. E creio que dois para parabenizar o Instituto Aberto de Redenção das
componentes estão em jogo: o petróleo e a água. Águas pela batalha que realiza na conservação e pre-

A humanidade passa pelo período mais dramá- servação dos nossos recursos hídricos. Aliás, registro
tico de sua história, com grandes transformações também que o Instituto teve lido o documento que
econômicas, sociais e políticas. Conseqüências inco- apresentou como contribuição no 2° Fórum Mundial
mensuráveis virão da guerra econômica que se trava da Água.
em âmbito mundial. A luta atual ainda é a de sangue Unidos, lutaremos pelo nosso grande manancial,
por óleo, e ninguém sabe o que dela sobrará. bem como contaremos com toda a sociedade nessa

Estamos preocupados. Qual será o próximo do- incansável e tão necessária batalha.
mínio? Obrigado, senhoras e senhores.

Todos sabemos que temos 40% da água doce O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Sem
do mundo. As nossas reservas, que vão de Botucatu revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de con-
à Bacia do Prata, com águas profundas, lagoas e la - testar ontem a pecha atribuída a Salgueiro como ca-
gos, são das maiores do planeta. pital da maconha, trago a esta Casa hoje pronuncia-

Será que enfrentaremos a cobiça e o desatino mento que mostra o turismo e a agricultura do bravo
dos que irão perpetrar saques e lutas para obter povo daquele Município.
água? Água é vida, e precisamos preservá-Ia. A so- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nosso
ciedade tem de se conscientizar disso. País é tão pujante que bastaria direcionar parcela

No Brasil, desde dezembro de 2002, está em vi- considerável de nossa capacidade produtiva para
gor a Portaria n° 1.469 do Ministério da Saúde, que apenas dois segmentos da economia que seríamos
estabelece parâmetros sobre o controle e vigilância inevitavelmente incluídos no rol dos países mais ricos
da qualidade da água para consumo humano. do mundo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a água O turismo e a agricultura no Brasil têm potencial
pode acabar se usada sem critério e indiscriminada- de crescimento imensurável e, paradoxalmente, são
mente. Precisamos educar o povo, passando conhe- os setores em que os investimentos chegam a con-
cimentos, realizando palestras, unindo todos na lutar ta-gotas. O turismo, principalmente, é ainda embrio-
em prol desse bem vital. nário e se limita ao nosso litoral. Desconhecemos to-

Políticas públicas claras e verdadeiramente sérias das as belezas e atrativos de parte considerável do
precisam ser implantadas imediatamente não só pelo nosso interior. Ressalto aqui, Sras. e Srs. Deputados,
Governo Federal, mas também pelos Governos Esta- o potencial turístico e cultural do Município de Salgue-
duais e Municipais. Precisamos ser parceiros. iro, em meu Estado, Pernambuco.

Vital para a agricultura, para os animais, para a A importância cultural do Municípiode Salgueiro
vida das florestas e humana, a água não está sendo por si só já seria importante credencial para o turismo,
utilizada com prudência e seriedade. E as gerações mas, além disso, Sr. Presidente, há outras atrações
vindouras precisam estar conscientes da importância que merecem nossa consideração.
desse bem. Em Salgueiro as festas se estendem por todo o

No momento em que o mundo acaba de viver o ano. Além do carnaval, há a Festa do Padroeiro, os
drama de uma guerra sem motivos certos, precisa- concursos de quadrilha de São João e o Salgueiro
mos procurar caminhos e diretrizes. Que os recursos Folia, que reúne mais de 15 mil pessoas.
hídricos sejam instrumentos de paz. A importância arqueológica do Município tem o

O direito ao alimento inclui água potável ade- reconhecimento internacional. Fósseis de animais
quada, bem como saneamento básico, e já se sabe com mais de 10 mil anos são facilmente encontrados.
que, para cada real investido na produção de água As inscrições rupestres como as da Pedra da Mão e
pura, quatro são poupados em gastos com saúde. da Serra das Letras são uma atração à parte para to-
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dos os turistas, especialmente para os admiradores
da arqueologia.

Não podemos omitir o turismo histórico e o eco
turismo. Isolado entre as montanhas encontra-se o
Distrito de Conceição das Crioulas. Trata-se de povo
ado habitado por comunidades remanescentes de
quilombo e que preservam sua cultura ainda intacta.
O quilombo de Conceição das Crioulas nasceu no sé
culo XVIII, por iniciativa de um grupo de seis negras e
um negro, provavelmente fugitivos do quilombo dos
Palmares. f: a única comunidade negra na área de ca
atinga do sertão do Estado de Pernambuco. O artesa
nato produzido por essa comunidade é hoje exporta
do até para a Itália.

A natureza também é pródiga em Salgueiro. O
ar puro, as lagoas cristalinas e a Serra da Onça, o
Serrote da Mutuca, o Boi Morto e a Serra do Cruzeiro
compõem o cenário ideal para o ecoturismo e para a
prática de esportes como trekking e bicicleta.

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, para registrar
o 2° Encontro das Comunidades Quilombolas de Per
nambuco, realizado nos dias 1,2 e 3 deste mês, em
Salgueiro e Conceição das Crioulas, onde foi discuti
do o tema Terra, Direitos e Cidadania Quilombolas. O
evento reuniu cerca de trinta comunidades pernam
bucanas, localizadas na zona da mata, no agreste e
no sertão, além de vários representantes de entida
des governamentais e organizações ligadas à causa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con

cedo a palavra ao Deputado Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

Durante o discurso do Sr. Bassuma, o
Sr. Confúcio Moura, 3° Suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Gonzaga Patriota, 1° Su
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Henrique
Afonso.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos debatendo nesta Casa, junto aos se
tores governamentais e como porta-vozes dos inte
resses de nossa sociedade, estratégias de desenvol
vimento para o País. Como parte desse debate, quero
fazer da tribuna abordagem sobre a importância da

universidade brasileira como instrumento para o de
senvolvimento da educação, da saúde, da cultura, de
questões ambientais e da economia do Brasil.

É de extrema importância retirarmos a universi
dade do distanciamento em que se encontra de seus
verdadeiros objetivos humanitários. Quando falamos
de universidade, não nos restringimos somente à for
mação profissional superior, porque a iniciativa priva
da, cujo objetivo maior é a obtenção de lucro, já tomou
a dianteira nesse processo e oferece mais de 80%
das vagas no País.

A universidade a ser recuperada é a instituição
pública de múltiplas dimensões, com objetivos sociais
a serem alcançados por meio de produção cultural,
investigação científica, formação superior, diagnósti
co, desenvolvimento de tecnologias e encaminha
mento de questões relevantes para o desenvolvimen
to sustentável.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chamo a
atenção para a necessidade de nossas universidades
federais receberem a devida importância nos investi
mentos públicos e estarem sintonizadas com as exi
gências regionais de onde se encontram. Por isso, ve
mos com bons olhos a perspectiva de uma nova uni
versidade do século XXI, cuja proposta, em constru
ção, está sendo discutida no âmbito do Ministério da
Educação.

Essa nova universidade tem importância ainda
maior na região amazônica. Propalada aos quatro
cantos como importante do ponto de vista ambiental,
por ser a maior depositária de biodiversidade do pla
neta, a região tem recebido tímidos investimentos na
sua melhor qualificação de ensino, pesquisa e exten
são, para que possa contribuir na formulação das po
líticas públicas e para que diminuam as desigualda
des regionais no País.

Ficamos satisfeitos com a declaração feita pelo
Ministro da Ciência e Tecnologia, na Edição n° 86 da
revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta
do de São Paulo - FAPESp, de que "não adianta pen
sar em política de ciência e tecnologia se ela não par
tir das universidades". Que os diversos setores de in
vestimentos públicos em pesquisa integrem mais
suas ações!

Esperamos, inclusive, que se concretize maior
investimento nas nossas universidades públicas, para
que possam contribuir mais para a inclusão social,
preocupação de nosso Governo, e para que estejam
voltadas para o entorno social do qual fazem parte,
contribuindo propositivamente para o desenvolvimen
to regional e do País.

I
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Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamen
to fosse publicado em todos os meios de comunica
ção desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PAULO BAUER (PFL - SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero neste momento para fazer um registro. Dou co
nhecimento à Casa e também a todo o País de um
evento que acontecerá no dia de amanhã em meu
Estado, Santa Catarina, mais precisamente em Jara
guá do Sul, Município muito próspero, cuja comunida
de ordeira e trabalhadora é exemplo para o Estado e
para o País. Trata-se da inauguração do Centro Cultu
ral, obra que levou 16 anos para ser executada e cujo
valor atual de investimento é da ordem de 12 milhões
de reais. Foi totalmente viabilizada com aporte de
40% de recursos da Lei Rouanet e outros 60% prove
nientes de contribuições espontâneas de pessoas fí
sicas e de empresários da cidade.

O Centro Cultural tem 3 auditórios, um de mil lu
gares, outro de 250, e 6 salas com 170 lugares cada
uma, destinadas a eventos culturais, além de um salão
de recepções para 500 pessoas, salas de exposição
para obras e outros departamentos e oficinas de arte.

Com esta obra Jaraguá do Sul mostra ao Brasil
que se pode executar um bom projeto quando a co
munidade dele participa e as leis são bem utilizadas.
Amanhã teremos uma grande festa nesse Município,
que é exemplar pela sua produção industrial, pelo que
exporta e produz e principalmente pela qualidade de
sua gente.

Agradeço a oportunidade de fazer este pronun
ciamento e dar conhecimento aos nobres Deputados
desta Casa, bem como a todos que participam, de
forma direta ou indireta das atividades do Congresso
Nacional, desse evento.

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

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sem dúvida, a decisão do Governo de divulgar a lista
dos devedores da Previdência pelos jornais de hoje e
pela Internet foi muito oportuna.

De forma corajosa e determinada, o Governo
Lula expõe à sociedade os grandes devedores da
Previdência, historicamente protegidos pelos Gover
no anteriores. Essa atitude representa importante
contribuição ao debate da reforma da Previdência,
pois estabelece novas condições para que o Con
gresso Nacional possa tomar decisões equilibradas.

A anunciada dívida de 150 bilhões de reais, que
nos deixa ao mesmo tempo perplexos e indignados,

reduz, em muito, o principal argumento em defesa da
reforma: a existência de déficit.

É evidente que outros fatores compõem o cha
mado rombo da Previdência, como a instituição da
terceirização e do desemprego estrutural, mas, sem
dúvida, a divulgação da lista dos devedores é oportu
na e merece todo o nosso apoio.

Para nossa surpresa, o Estado de Santa Catari
na ocupa o nono lugar na lista dos maiores devedores,
com uma dívida de 230 milhões de reais. Até então, o
Governador Esperidião Amin sustentava que sua ges
tão se pautava pela austeridade financeira e moral do
Estado, mas o que se verifica é que seu Governo tam
bém foi sonegador da Previdência. E, o que é pior: so
negou a informação à sociedade catarinense.

Em função dos números oficialmente apresen
tados pelo Governo, fica claro que há imenso desvio
de recursos da Previdência Social.

Diante dessa triste constatação, fortalece-se a
certeza de que, no Governo, nesta Casa e na socie
dade, o debate nos levará naturalmente a iniciativas
que efetivem a cobrança dos maus pagadores. Com
isso, vamos sanear e recuperar o caixa da Previdên
cia, evitando que, no Congresso Nacional, prosperem
propostas que nos dividam e nos constranjam, como
é o caso da cobrança dos inativos.

Com a divulgação da lista dos devedores, o Go
verno Lula demonstra que a transparência na Admi
nistração Pública é fundamental para a transforma
ção da cultura política do País.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V. Exa. seja este
pronunciamento divulgado pelos meios de comunica
ção da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
V.Exa. será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con
cedo a palavra ao Deputado Luiz Alberto, por três mi
nutos, em permuta com o Deputado Colbert Martins.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro dois fatos da mesma natureza. Um é manche
te do jornal A Tarde, da Bahia, e refere-se ao pedido
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de apuração
das fraudes em Porto Seguro, Município de tradição
turística. As denúncias envolvem o Prefeito do Municí
pio, Ubaldino Júnior, do PFL. Mais de 50 milhões de
reais de dinheiro público foram apropriados pelo Pre
feito e sua equipe.

O outro fato envolve o Prefeito de Maragogipe,
também no Estado da Bahia.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho no
dia de hoje fazer uma denúncia que envolve irregulari
dades cometidas pelo atual Prefeito Raimundo Gabri
el de Oliveira, do PSC da Bahia, em minha terra natal,
o Município de Maragogipe. De acordo com denún
cias, já em vias de apuração pelo Ministério Público, o
Prefeito em exercício teria desviado aproximadamen
te 36 milhões de reais da Universidade Católica de
Salvador, no período em que ocupou o cargo de ge
rente-financeiro da instituição. Durante esse período
de 2 ou 3 anos, licenciou-se do cargo e foi concorrer à
Prefeitura do Município de Maragogipe, no Recônca
vo Baiano.

De acordo com matéria publicada no jornal A
Tarde, a auditoria externa feita na Universidade reve
lou que o caixa dois existe desde 1995, ocasião em
que o conselho de auditagem estava dissolvido. A
empresa LMN Andrade teria sido utilizada pelo Prefe
ito na operação de lavagem de dinheiro oriundo do
golpe na Universidade.

Ainda segundo registrou o jornal A Tarde, Rai
mundo Gabriel, em seu depoimento ao Ministério PÚ
blico Estadual, confessou ser responsável pelas irre
gularidades envolvendo oito empresas laranjas, que
não davam qualquer contrapartida à Universidade.
Disse ainda o Prefeito que o caixa dois era alimentado
com notas fiscais frias.

Além desse escândalo, que faz de Maragogipe
um Município governado por um ladrão confesso, ou
tras denúncias apontam para desvios do atual Prefei
to relacionados às verbas do FUNDEF. Apesar de as
verbas terem sido repassadas de maneira regular nos
anos de 2001 e 2002, período em que o Prefeito já ti
tularizava o cargo, o salário dos professores chega
ram a ficar cinco meses atrasados. Há ainda indícios
de que o Prefeito se teria valido do dinheiro desviado
na campanha eleitoral.

Dadas as circunstâncias insustentáveis, comu
nico que em reunião com o Corregedor-Geral da
União, Waldir Pires, acordei uma série de interven
ções a fim de que as acusações sejam apuradas, ten
do inclusive representado junto ao Ministério Público
Estadual. Caso os ilícitos sejam comprovados, há que
se requerer o afastamento do Prefeito de suas atuais
funções, além de outras providências pertinentes.

A comunidade de Maragogipe não pode conti
nuar à mercê de um governante que assume ser um
criminoso e ter desviado recursos de central impor
tância para a administração do Município.

Nesse sentido, acompanharei de perto as inves
tigações do Ministério Público, a fim de que todas as

medidas sejam tomadas, em nome da ética e da mo
ralidade.

Conversei com o Ministro Waldir Pires, da Con
troladoria-Geral da União, e pedi-lhe que realize o
mesmo processo de Porto Seguro e designe um gru
po para fazer auditoria nas contas daquela Prefeitura,
até porque, Sr. Presidente, pela primeira vez naquele
Município venceu-se uma eleição com a compra de
praticamente todos os votos pelo atual Prefeito.

Ora, se ele confessou ao Ministério Público que
roubou 36 milhões da Universidade Católica do Esta
do da Bahia, com certeza absoluta tem utilizado re
cursos públicos destinados à educação, à saúde e à
infra-estrutura nos convênios firmados com recursos
federais.

Sr. Presidente, não podemos aceitar que esse
Prefeito continue administrando o Município após to
das essas denúncias de desvio de recursos da Uni
versidade Católica de Salvador.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Jornal do Brasil traz matéria com a se
guinte manchete: A mais antiga profissão. Ela refe
re-se ao projeto de lei do Deputado Fernando Gabeira
que tenta legalizar a prostituição no Brasil.

Vejam bem, o título dessa matéria deveria ser
"O mais antigo pecado contra Deus: a prostituição".

Ora, Sr. Presidente, prostituição não é profissão,
é pecado.

O que quer o Deputado Fernando Gabeira, com
apoio da Comissão de Direitos Humanos, que deve
tratar dos assuntos inerentes à violência sobre a pes
soa humana no País? Que a mulher receba legalmen
te dinheiro pelo ato sexual. Isso é um absurdo.

Quero saber como poderia ser implantado isso
no Brasil. Quanto vão receber a mulher da favela e a
mulher da alta sociedade?

S.Exa. ainda intenta retirar do Código Penal três
artigos que protegem a família brasileira e dar à mu
lher prostituta o direito de ter carteira assinada. Isso é
uma maluquice. Quem fiscalizará o valor que a mulher
recebeu pelo ato sexual para esta pagar sua contri
buição ao INSS?

Sr. Presidente, o Deputado Fernando Gabeira
deveria preocupar-se com assuntos importantes, e
não com essas coisas efêmeras da sociedade.

Registro meu protesto contra o projeto do Depu
tado Fernando Gabeira, que deseja incentivar a pros
tituição no Brasil. A mulher que ganha um salário mí
nimo de 240 reais vai deixar seu emprego no comér-
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cio ou outro lugar decente para praticar a prostituição,
porque vai ganhar mais.

Sr. Presidente, considero essa proposta coisa
de baixo nível. Ela até envergonha nossa Casa. Não
podemos tratar de atos sexuais de mulheres na Câ
mara dos Deputados. Quando o projeto for enviado ao
plenário, vamos unir nossas forças para derrubá-lo. A
sociedade brasileira não será exposta à prostituição,
como deseja o Deputado Fernando Gabeira.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago à tribuna, nesta oportunidade, um
tema polêmico, que vem sendo discutido há mais de
quinze décadas, de forma exaustiva, até chegar a cair
no esquecimento, e que consumiu debates, realiza
ção de estudos, elaboração de projetos e nenhum re
sultado concreto, pelo menos até o presente: a trans
posição de águas do rio São Francisco. Esse projeto
solucionará, em definitivo, os problemas da seca no
semi-árido nordestino, em especial nos Estados da
Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte,
e seria mais bem definido como Grande Sistema Adu
tor do São Francisco.

Trata-se, sem dúvida, de tema polêmico, a co
meçar pela forma com que tem sido abordado, dando
dimensão a um projeto que nada mais é que a adução
de água para terras que não possuem segurança hí
drica, por canais, reservatórios, estações elevatórias
e tubos, cuja tecnologia dominamos há muito. De for
ma egoísta, alguns o rotularam como obra faraônica e
que atenta contra o meio ambiente, quando na verda
de a falta dele é que prejudica toda a comunidade do
semi-árido.

Todos conhecemos o início dessa história envol
vendo, inclusive e principalmente, o Imperador Dom Pe
dro 11, que, ao ver de perto o drama da seca no Nordes
te, em uma bravata - como muitas que se repetiram ao
longo da história - chegou a anunciar que venderia as
jóias da Coroa para socorrer o povo nordestino e, imedi
atamente, determinou ao engenheiro austríaco Henri
que Halfeld que fizesse os primeiros estudos para a
transposição das águas do rio São Francisco.

O projeto da época era fazer um desvio na divisa
entre Pernambuco e Bahia, mas como a tecnologia
de então era insuficiente para superar o relevo aci
dentado da Chapada do Araripe e para fazer a água
chegar ao Ceará, acabou-se construindo apenas o
açude de Cedro, no Ceará.

Durante a década de 50, o engenheiro italiano
Mário Ferracuti apresentou seu projeto de transposi
ção, que foi publicado pela revista O Cruzeiro em

maio de 1958. Sua idéia era a de construir uma barra
gem perto de Cabrobó, de onde a água seria bom
beada para o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte,
mas o projeto recebeu muitas críticas.

Em 1983, o Ministro Mário Andreazza apresen
tou sua idéia, até então a mais consistente, mas seu
projeto acabou esquecido, junto com a sua candidatu
ra, já que sonhava ser o sucessor de João Batista Fi
gueiredo.

Em 1993, Aloísio Alves reabriu a discussão. Sua
idéia era retirar até 150 metros cúbicos por segundo
de água do São Francisco, a partir de Cabrobó, Per
nambuco. Os beneficiados seriam o Ceará e o Rio
Grande do Norte. O estudo acabou arquivado por in
consistência técnica.

Durante o primeiro mandato do Presidente Fer
nando Henrique, foi redesenhado o projeto de Aloísio
Alves e foram incluídas duas transposições para levar
água inclusive ao meu Estado.

Naquela oportunidade, a Companhia de Desen
volvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF
também desenvolveu projeto próprio para fornecer
água a toda a região do semi-árido, mas seu grande
problema era o custo, US$20 bilhões, e o prazo para
conclusão, de 25 a 30 anos.

Pois bem. Todo esse tempo se passou, mas as
coisas não andaram muito. Os danos da seca, sim,
continuaram, e a televisão mostra, ao vivo e em cores,
as imagens dessa tragédia que se repete periodica
mente e nos envergonha a todos, em que pese às ma
nifestações de solidariedade do povo brasileiro aos ir
mãos massacrados pelo flagelo da estiagem. A soli
dariedade é uma qualidade nata do nosso povo. É
uma virtude enobrecedora, mas não é bastante para
impedir o sofrimento e a morte de milhares de pesso
as sempre que temos um período de estiagem.

Entendo que a solução para corrigir grande par
te desse problema no semi-árido é a adução de
águas do São Francisco. Ao contrário do que muitos
já disseram, não é nem mesmo uma obra grandiosa
em termos de engenharia ou de recursos a serem
empregados, algo em torno de R$3 bilhões, o mesmo
montante que o Governo aplicou na última seca rigo
rosa que tivemos.

O tema não é novidade para este Plenário e, por
isso mesmo, não pretendo cansar meus pares com
informações eminentemente técnicas. Os dados nes
se sentido são muitos e minuciosos e estão disponí
veis em várias fontes governamentais, a exemplo do
Ministério da Integração, do DNOCS, da CODEVASF
e da Fundação Joaquim Nabuco, sediada no Recife,
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Capital do Estado de Pernambuco. De qualquer sorte,
vejo-me obrigado a prestar alguns esclarecimentos,
como defensor intransigente da transposição e em
função de informações as mais contraditórias possí
veis que circulam em todo o País toda vez que esse
tema entra em pauta.

Não tem a menor procedência o argumento dos
opositores da transposição de que o rio São Francis
co estaria morrendo e não se pode retirar água de
onde ela não existe ou é escassa. Todos sabemos
que o São Francisco, assim como vários outros rios
brasileiros, tem problemas relacionados a desmata
mento, morte de afluentes, erosão, assoreamento,
despejo de esgotos sanitários, poluentes oriundos da
mineração, lavagem e carreamento de agrotóxicos,
desvios ilegais e irresponsáveis de águas, etc.

As informações de que dispomos dão conta de
que o Ministério da Integração Nacional dispõe de um
plano de revitalização do São Francisco. Não quero
aqui diminuir a importância desse plano. Mas devo di
zer, contudo, que ele jamais poderia ser encarado
como condição sina qua non para a transposição, já
que esta representará menos de 3% da vazão do rio,
e a decisão de acionar ou não o bombeamento sem
pre respeitará o uso múltiplo do São Francisco. Além
disso, a revitalização é necessária com ou sem trans
posição.

Estamos falando, antes de mais nada, de um
projeto para aumento da oferta hídrica aos Estados
da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ce
ará, para garantir a essa população água de beber.
Ser contra esse projeto é negar a todas essas pesso
as um direito básico. Não se trata, aliás, de uma solu
ção pioneira de suprimento hídrico. Existem inúme
ros projetos de transposição de águas no exterior e
também no Brasil, sem falar nas grandes adutoras
construídas pelos Governos Estaduais, a exemplo
do Plano das Aguas do Governo José Maranhão, na
Paraíba.

Diversos estudos realizados por especialistas
do setor não deixam dúvida de que a integração de
bacias constituirá o cenário futuro de regiões que ne
cessitam equilibrar a oferta de água com a demanda.
Com o tempo, mais e mais projetos de transposição
serão necessários no Brasil e no resto do mundo. Nin
guém tem dúvida de que o problema da água será a
grande batalha deste século que se inicia, como foi o
petróleo no século que se encerrou.

A transposição - não há mais nenhuma dúvida
quanto a isso - constitui, na verdade, mais uma utili
zação do rio São Francisco, mas não predatória,
como ocorreu no passado. Os estudos realizados de-

monstram que as vazões a serem transpostas não in
terferem, da perspectiva ambiental, nem a montante
nem a jusante do ponto de captação, já que a vazão a
ser transposta entre Sobradinho e Itaparica é insigni
ficante para provocar qualquer agravante na proble
mática do rio.

O projeto da transposição é o menos impactante e
o mais ecológico que o Nordeste já teve em termos de
oferta hídrica. E não existe tecnicamente, pelo menos
por enquanto, nenhuma outra alternativa para a deman
da de água dos Estados do semi-árido nordestino.

Devo informar V.Exas. sobre os principais estu
dos realizados na área do meio ambiente, tais como
Diagnóstico Ambiental do Meio Físico (caracteriza
ção climática, geologia e geomorfologia, estudos so
bre os solos e caracterização dos recursos hídricos);
Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico ( caracteriza
ção da fauna e da flora terrestre e aquática); Unidades
de Conservação; Diagnóstico do Meio Socioeconômi
co (dinâmica populacional, uso e ocupação do solo,
caracterização das comunidades afetadas); Análise
Integrada; Identificação e Avaliação de Impactos
Ambientais (prognósticos); Medidas Mitigadoras e
Maximizadoras; Programas de Acompanhamento e
Monitoramento dos Impactos Ambientais; Alternati
vas Tecnológicas à Transposição; e Relatório de
Impacto Ambiental.

No âmbito da Inserção Regional, foram realiza
dos Estudos Prospectivos de Irrigação; Estudos Pros
pectivos do Setor de Abastecimento d'Água; Estudos
de Uso Difuso da Água; Diagnóstico Institucional e
Modelo de Gestão de Águas; Estudos Hidrológicos
das Bacias Receptoras; Análise da Eficiência da Açu
dagem no Nordeste; Operação Integrada dos Reser
vatórios Existentes e Projetados; Estudo de Ocorrên
cia de Secas; Análise Sedimentológica e Morfologia
Fluvial; Estudo Paramétrico de Redução de Geração
de Energia no São Francisco; Estudo de Alternativas
de Redução de Perdas Energéticas; Mapeamento de
Aqüíferos e Caracterização Hidrodinâmica e Qualita
tiva; Avaliação das Perdas Hídricas no Trajeto da
Transposição; Avaliação da Qualidade das Águas de
Superfície; Identificação dos Subprojetos Integráveis;
Cenários de Demanda Hídrica; e Avaliação da Opor
tunidade do Projeto.

No âmbito da Engenharia, os principais estudos
realizados foram: Viabilidade 1a Fase ( concepção e
análise técnico-econômica de 36 alternativas de tra
çado para suprimento das bacias receptoras); Estudo
de Viabilidade 2a Fase (detalhamento da alternativa
escolhida); Concepção Operacional do Projeto; Estu
do de Concepção Tecnológica das Obras; Mapea-
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mento Geológico-Geotécnico; Estudos de Locais de Não existe outra alternativa: quando a demanda
Captação; Dimensionamento Hidrológico/Hidráulico hídrica da região superar radicalmente a oferta, ou
das Obras; Estudos de Túneis; Dimensionamento das importaremos água ou exportaremos nordestinos.
Obras de Drenagem e Controle de Erosão de Leito Quero deixar bem claro, de forma definitiva, que a re-
Fluvial; Dimensionamento das Obras Principais de tirada da água do São Francisco somente ocorreria
Terra e Rocha; Dimensionamento Estrutural das quando o fenômeno das secas ameaçasse a oferta
Obras Civis; Estudos dos Equipamentos Eletromecâ- de água nas bacias receptoras, e o volume seria in-
nicos e Hidromecânicos; Avaliação das Desapropria- significante. Na essência, é uma questão de balan-
ções, Relocações e Reassentamento da População; cear a oferta e procura. Ou seja, levar a água de onde
Anteprojeto das Vias de Acesso; Dimensionamento ela existe em abundância para onde é escassa, prin-
dos Equipamentos Elétricos, Subestação, Linhas de
Transmissão e Sistema de Telecomando; Estudo de cipalmente para o consumo humano.
Tarifa da Água; e Análise Econômica e Justificativa do Os opositores da transposição costumam dizer
Empreendimento. que, com a implantação do projeto, o rio terá seu nível

É melhor investir numa ação de caráter definiti- d'água rebaixado. Essa é mais uma balela. A vazão
vo e de benefícios contínuos que gastar com progra- média aduzida pela transposição, repito, representa
mas de emergência, tais como carros-pipas, cestas menos de 3% da vazão regularizada por Sobradinho.
básicas e, frentes de emergência. Em um ano de O bombeamento ocorrerá de forma intermitente, ape-
seca, calcula-se, o gasto é de R$3 bilhões. A isso, so- nas como complementação hídrica nas bacias recep-
mam-se rebanhos dizimados, lavouras perdidas, do- toras. E a decisão de acionar ou não o bombeamento
enças de massa, desajustes sociais e oportunidades dar-se-á sempre considerando o uso múltiplo do rio.
perdidas - um prejuízo social incalculável. Todos sabemos que há água em abundância no

Na área de influência da transposição locali- São Francisco e, mais ainda, qual a sua destinação.
zam-se duzentas cidades. Estima-se que a popula- Sabemos que há alguns problemas ambientais - fa-
ção nessas regiões deverá crescer de 6,8 milhões cilmente superáveis, desde que haja vontade e deci-
para cerca de 10 milhões de habitantes em 2025. são política -, como o assoreamento e a poluição,

O Brasil - quinto maior construtor de barragens que ocorrem em maior intensidade em Minas e na Ba-
do mundo - está pronto, tecnicamente falando. Para hia. Defendemos que se execute o projeto e que se
transpor água do São Francisco até o Ceará, Pernam- faça um rigoroso levantamento para provar, definitiva-
buco, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte, serão mente, a sustentabilidade da transposição, a fim de
precisos 27 reservatórios, alguns já concluídos; 37 resolver de uma vez por todas o eterno problema da
quilômetros de túneis; estações elevatórias; e canais falta d'água e, mais grave ainda, da indústria da seca.
de captação. De dois pontos, a água vai para duas di- Como vimos, desde o Brasil Colônia se fala num
reções. De Cabrobó, em Pernambuco (50 metros cú- projeto de transposição das águas do São Francisco.
bicos/segundo), sai o Eixo Norte, que percorre 345 Projeto este que caminhou um pouco no Governo
quilômetros até açudes como Castanhão, no rio Ja- Fernando Henrique Cardoso, já tinha avançado bas-
guaribe; Santa Cruz, no rio Apodi; e Armando Ribeiro, tante no Governo Itamar Franco e, depois, ficou no
no rio Piranhas-Açu. De Itaparica, Pernambuco (14 âmbito das discussões e não evoluiu mais.
metros cúbicos/segundo), o Eixo Leste, perfazendo

É absolutamente necessário que o Congresso333 quilômetros até açudes como o Poço da Cruz, no
rio Moxotó, e o rio Paraíba. Nacional tenha compromisso com a formulação des-

Nada disso, no entanto, é para já. O projeto foi sas políticas regionais e locais.
concebido para um horizonte máximo de 25 anos. Se A transposição interessa à Paraíba, assim como
aprovado, isso significa que só pelo ano de 2025 ao Rio Grande do Norte e ao Ceará, que estão num
ocorrerá o bombeamento total da água, de acordo mesmo patamar como os únicos Estados da região
com a demanda das áreas beneficiadas. que não têm cursos d'água permanentes. Nossos rios

Por sorte, quando estia no Nordeste chove mui- fluem nos anos de boas chuvas, durante o inverno.
to nas cabeceiras do rio. Nem observadores mais Logo depois, no verão, eles estancam e fazem falta
atentos conseguirão detectar a olho nu qualquer mu- quando mais deles precisamos. A Paraíba e o restan-
dança na lâmina do São Francisco. Três por cento é te do Nordeste precisam estar inseridos nas grandes
menor do que a margem de erro dos instrumentos de políticas de desenvolvimento econômico e social para
medição mais precisos. o Brasil, mas isso não tem acontecido.
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A transposição é questão de vontade política. É
necessário empenho sobretudo do Congresso Nacio
nal para conseguir retirar a obra do papel.

Não procede, repito, a informação de que ela
provocará impacto ambiental a montante ou a jusante
do São Francisco. Os estudos realizados demonstra
ram, como já afirmei, que as vazões a serem trans
postas não interferem, da perspectiva ambiental, nem
a montante nem a jusante do ponto de captação. Pro
blemas tais como o avanço da cunha salina e a ero
são na foz do São Francisco decorreram da implanta
ção das barragens no rio e da sua forma de operação,
ou seja, alteração do regime fluvial. Por fim, a vazão a
ser transposta entre Sobradinho e Itaparica é insigni
ficante para provocar quaisquer agravamentos nes
ses processos.

Quanto à falsa polêmica de que a transposição
interfere muito na geração de energia, é preciso dei
xar claro que ela causará uma redução equivalente à
gerada por uma usina termelétrica de 200 megawatts.
A necessidade dessa usina só ocorreria plenamente
em 2005, ano em que o projeto operará com capaci
dade plena. Vale salientar, a propósito, que atualmen
te existem térmicas em implantação em vários Esta
dos nordestinos, como Bahia e Ceará, com capacida
de superior.

Defendemos intransigentemente o projeto. Inde
pendentemente de se fazer ou não a transposição do
São Francisco, é de conhecimento público que a água
é um recurso cada vez mais escasso. Nos últimos 50
anos, as reservas de água doce diminuíram 62% em
escala mundial. Na América do Sul, esse índice che
ga a 73%. Tivemos, no século que passou, grandes
conflitos motivados por religião, ideologia, política e
pelo controle de reservas de petróleo. Agora, no sécu
lo XXI, certamente adicionaremos a esses conflitos a
problemática da escassez da água.

No caso do semi-árido, a situação já trágica em
época de seca será agravada de forma desumana e
brutal se a transposição não for feita. O dado positivo
é que a água pode existir. Precisa-se apenas de von
tade política.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vejo com
muita alegria o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva re
assumir o compromisso de realizar a transposição de
águas do rio São Francisco, projeto que remonta a
mais de 150 anos de discussão. Acredito neste Go
verno, votei no Presidente Lula no 10 e 20 turnos da
eleição e apóio seu projeto político para transformar a
realidade brasileira.

Na qualidade de paraibano, faço a S.Exa. esta
cobrança em forma de apelo, para que abrace aquele
projeto, garanta o desenvolvimento do nosso
semi-árido e faça um resgate histórico da nossa re
gião. O sistema adutor do rio São Francisco é impor
tante não só do ponto de vista da segurança hídrica,
mas também dos direitos humanos, pois preservará a
vida de milhões de nordestinos que necessitam des
sa água para viver.

Que venha a água para o sertão nordestino,
seja do rio São Francisco, seja do rio Tocantins, ou de
ambos!

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronun
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.
a SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Ministro Ciro Gomes, por quem nutri
mos uma grande admiração e respeito, acaba de fa
zer algumas declarações sobre a reforma tributária,
que traduzem a real complexidade do problema. Se
gundo S.Exa., a reforma deveria ser mais aprofunda
da, e o Governo Lula deveria aproveitar essa grande
oportunidade para propor a cobrança do ICMS na ori
gem (produção) ou no destino (venda das mercado
rias). Entretanto, o Presidente Lula, nas conversa
ções preliminares, bem que tentou chegar a um ponto
comum, mas, diante do conflito de opiniões entre Go
vernadores, produtores e consumidores, resolveu
postergar essa decisão.

A posição do Ministro vem de encontro à opinião
de vários Governadores do Nordeste e lideranças da
quela região. No sistema atual, sabemos que o Nor
deste, grande consumidor e pequeno produtor, sofre
com a perda do modo atual do recolhimento do ICMS.

Já citamos que a reforma tributária vai promover
uma grande polêmica, em razão do ICMS ser recolhido
na fonte de produção, o que gera uma grande concen
tração de riqueza, isto é, os Estados de maior produ
ção ganham mais do que os que são mais consumido
res. A posição do Ministro Ciro Gomes é coerente com
sua posição de líder do Nordeste e a reforma tributária
seria o grande momento para essa reformulação.

Analisando o problema com maior amplitude,
vamos descobrir que os dois segmentos, produção e
consumo, encontram-se interligados. Um Estado pro
dutor depende de um forte consumo para gerar cres
cimento, e este forte consumo se encontra em Esta
dos que não têm, em contrapartida, a força da produ
ção. É neste ponto que os estudos devem ser feitos

I
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com equilíbrio e deve-se buscar uma boa situação
para os dois lados. Tanto a produção como o consu
mo são parceiros de uma posição que faz o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias ser tão cobiçado.

Ao voltarmos ao Ministro Ciro Gomes, é válido
registrar que, mesmo discordando em alguns pontos
da reforma tributária, S.Exa. não se afastará da posi
ção do Governo, votando com o Presidente. Lembra
ainda o ilustre Ministro que uma de suas propostas de
campanha era a criação do Imposto sobre Valor Agre
gado (IVA), em substituição ao atual ICMS, que seria
cobrado no Estado de consumo das mercadorias e
não no da produção. A arrecadação comporia um fun
do. Metade desses recursos seria devolvida aos Esta
dos de origem dos produtos. Os outros 50% seriam
distribuídos com critérios diretamente proporcionais à
renda per capita de seus habitantes corno forma de
distribuição de riquezas.

A idéia do Ministro Ciro Gomes deveria ser leva
da em consideração, afinal este é o melhor momento
para se aprofundar os debates sobre a reforma tribu
tária. O importante é trazer à luz o problema e discutir
com detalhes uma reforma que seja feita para valer. O
Ministro Ciro Gomes merece ser ouvido, pois S.Exa.
tem experiência para questionar a matéria.

Sr. Presidente, quero fazer uma denuncia com
relação à Medida Provisória n° 107, aprovada por
esta Casa e enviada ao Senado Federal.

O Projeto de Lei de Conversão da Medida Provi
sória n° 66 recebeu veto do então Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Agora há nova tentativa de in
serção com a MP n° 107, que faz com que as Esta
ções Aduaneiras do Interior - EADIS, conhecidas
como Portos Secos, tenham o direito de renovar seu
contrato - de 25 anos, que terminará dia 22 - sem
que haja licitação.

Pela moralidade administrativa, estou fazendo
esta denúncia. Inclusive entreguei cópia deste docu
mento aos Senadores, para que o Senado também
tome uma posição sobre o problema.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é na Bahia que se projetam os carros da
Ford produzidos na Venezuela, na Argentina ou em
São Paulo. Isso agrega muito valor ao produto baiano
e prova o acerto da política industrial dos últimos Go
vernos Estaduais.

Após dois anos de atividade, o Complexo Auto
motivo de Camaçari projeta todos os produtos da
Ford na América Latina, desde a fase inicial até o aca-

bamento. Seu Centro de Desenvolvimento de Produ
tos é o sexto da Ford no mundo e o único na América
do Sul. Trata-se de uma das mais modernas unidades
de criação do setor autornotivo mundial e que empre
ga 350 engenheiros. O projeto inicial era manter em
São Paulo e na Argentina os projetistas da empresa,
mas o bom desempenho da unidade baiana acabou
por torná-Ia a mais importante da Ford ao sul do
Equador.

Cerca de cinco mil funcionários, em sua maioria
baianos, serão empregados diretamente pela empre
sa em meu Estado no ano de 2005, quando a fábrica
completará sua fase de maturação. Entretanto, lá já
se produzem 550 automóveis por dia, o novo Fiesta e
a perua EcoSport, o que prova o grande processo de
diversificação, modernização e qualificação alcança
do pela indústria baiana. Novos modelos projetados e
produzidos exclusivamente na Bahia deverão ser lan
çados nos próximos anos, segundo o Presidente da
empresa.

A Ford nordestina exportará este ano 40 mil veí
culos, no valor de 70 milhões de dólares, e importará
20 mil. Esse movimento de 60 mil unidades justificou
a construção do Porto de Aratu pelo Governo Estadu
al e demonstra a sintonia do Poder Público com os in
teresses privados, quando estes significam emprego,
progresso e maior arrecadação tributária. Vários ou
tros portos estão recebendo investimentos governa
mentais, o que tornará a Baía de Todos os Santos, em
pouco tempo, um dos grandes complexos portuários
brasileiros, facilitando o escoamento, aumentando a
eficiência e reduzindo os custos dos produtos baia
nos destinados à exportação ou ao mercado interno.

Resta-nos reconhecer a competência do atual
Governador Paulo Souto, bem como a importância do
ex-Governador e Senador Antonio Carlos Magalhães,
o maior responsável pela implantação da fábrica da
Ford na Bahia.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a indústria da segurança no País está a
todo vapor. E, quando isso acontece, é sinal de que a
todo vapor também está a escalada da violência. O ci
dadão de bem está entregue à própria sorte. Um dado
sintetiza a crise de segurança que vive o Brasil: em
número de carros blindados, só perdemos para o Mé
xico e a Colômbia. A que ponto chegamos!

E quem acredita que já atingimos o limite está
enganado. A última moda são os coletes à prova de
balas feitos para crianças. Sim, Sr. Presidente: para
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crianças. Crianças entre 5 e 10 anos de idade já têm à crise de segurança. Uma crise que, enquanto não
disposição novo recurso para se protegerem da vio- houver a firme disposição do Governo, em conjunto
lência. Cada peça custa em torno de 1.900 reais. com os Estados, de combater, vai continuar amedron-

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. tado o povo brasileiro.
Paulo sobre o assunto, o colete é feito de material Muito obrigado, Sr. Presidente.
resistente, derivado do petróleo, e pesa pouco mais O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Pronun-
de 800 gramas. "Além de ser leve, o colete resiste a ti- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ros de pistola Magnum 357, 44 e 9 milímetros", res- Deputados, dirijo-me em especial aos milhões de
salta o jornal. consumidores de energia elétrica que até hoje ainda

Na mesma matéria, há ainda o alerta do diretor pagam o dito seguro-apagão.
de vendas da empresa que comercializa o produto: Nos anos de 2001 e 2002, o Brasil foi tomado
"Os coletes que seguram tiros de revólver já estão ul- por uma curiosa crise provocada pela estiagem, que
trapassados. Os bandidos utilizam armas cada vez baixou os reservatórios da maior parte de nossas bar-
mais eficientes e não poupam ninguém". ragens a níveis alarmantes. O problema trouxe a ne-

Creio que, quanto a isso, não há quem tenha dú- cessidade de racionamento de energia elétrica e teve
vidas. A dúvida de todos é sobre a capacidade de o nefastas conseqüências sobre a economia e a políti-
Brasil pôr um freio na violência e na insegurança que ca, já que em 2002 haveria eleições presidenciais.
campeiam por todas as regiões do País. Nessa esca- Foi criada uma Câmara Setorial de Energia ca-
Iada, em breve chegará o dia em que o cidadão terá pitaneada por tecnocratas, que tentaram minimizar a
de sair às ruas protegido da cabeça aos pés, ao estilo crise com uma série de punições aos consumidores
dos cavaleiros medievais. de energia. Isto redundou numa reeducação do públi-

É preocupante a questão da segurança, mas co, que aprendeu a economizar energia elétrica mu-
quando dela se trata na esfera nacional é, quase sem- dando hábitos e passando a utilizar lâmpadas e equi-
pre, com muito discurso e pouca ação. Nesse contex- pamentos de menor consumo.
to, cada um se salva como pode: o rico veste colete à O povo respondeu com responsabilidade e à al-
prova de balas, constrói não um lar, mas uma verda- tura da crise, que acabou não ocorrendo em 2002
deira fortaleza para abrigar a si e a sua família, con- graças às chuvas, que fizeram com que os níveis dos
trata seguranças, instala câmeras de vídeo, usa car- reservatórios subissem e afastassem os perigos de
ros blindados e todo o aparato existente hoje à dispo- um novo apagão.
sição de quem vive sob o domínio do medo. O pobre... Houve resposta popular e aumento das chuvas.
bem, o pobre reza para voltar para casa com vida ao Além disso, o Governo criou um instrumento de in-
final de cada dia. Afinal, pelo que se sabe, ainda não centivo à geração de energia elétrica chamado
existem coletes à prova de balas sendo vendidos por Encargo de Capacidade Emergencial, conhecido po-
preço mais em conta nas barracas de camelôs. pularmente por seguro-apagão.

Nunca o nosso País precisou tanto, Sr. Presi- Apesar das reações e do rescaldo do trauma ca-
dente, de um plano nacional para a segurança. De usado pelas medidas de racionamento, foi aprovada a
nada adianta o esforço isolado de qualquer Unidade Lei n° 10.438, de 25 de abril de 2002, que dispunha
da Federação, se não houver um trabalho integrado, sobre o tributo. A recomposição tarifária criou o Pro-
um plano efetivamente nacional, que vise a reprimir grama de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
com eficiência o tráfico de armas e de drogas, respon- Elétrica e a Conta de Desenvolvimento Energético,
sável pela insegurança que ronda o povo brasileiro. dispôs sobre a universalização do serviço público de

Muitos Estados têm-se esforçado até onde po- energia elétrica e modificou muitas outras leis.
dem para melhorar a segurança de sua população, Dentre as alterações feitas pelo Governo estava
mas enquanto não houver uma perfeita combinação um programa que visava ao aumento da disponibili-
de esforços, qualquer iniciativa será apenas paliativa dade de energia elétrica com a implantação de 3,3 mi-
e não trará resultados práticos. Vemos o que se passa Ihões de quilowatts (3.300 MW) de capacidade, com
no Rio de Janeiro, onde a violência e a insegurança início de funcionamento previsto para até 30 de de-
dominam o noticiário, mas é um equívoco imaginar zembro de 2006, assegurando a compra de energia a
que só o Rio sofre com o problema. ser produzida no prazo de quinze anos, a partir da

Tode o Brasil sofre. Em maior ou menor grau, to- data de entrada em operação das usinas geradoras.
dos os Estados experimentam as conseqüências da Isso garantiria, hipoteticamente, maior segurança ao

I



21058 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

sistema gerador em relação a futuras incertezas hi
dro�ógicas. O programa foi aprovado, porque se ven
deu a idéia de que era absolutamente necessário
esse acréscimo de 3.300 MW de capacidade de gera
ção sem a execução de projetos, a concessão de li
cenças ambientais ou a licitação de concessões.

O Brasil dispõe hoje de 83,22 milhões de quiilo
watts de usinas em funcionamento e estão sendo
construídas outras com capacidade de geração de
mais 10,89 milhões de quiilowatts. Desse total, cerca
de 5,91 milhões são de origem térmica e não são afe
tados por incertezas hidrológicas. É preciso ressaltar
ainda que, devido à mudança de háb~os, houve uma
diminuição de 30% nos níveis de consumo de energia,
representando cerca de 6 a 7,5 milhões de quilowatts.

Os ínfimos 3,3 milhões de quilowatts da dita ex
pansão da oferta de energia elétrica emergencial es
tão sendo cobrados mensalmente por conta do segu
ro-apagão, que representa R$0,057 por quilowatt
consumido na conta de luz de milhões de consumido
res. Pode parecer pouco, mas representa uma monta
nha de dinheiro todos os meses no caixa do Governo
e, até hoje, pouco se sabe do destino dos recursos.
Os argumentos dos técnicos de que a cobrança não
incidiria sobre consumidores de baixa renda não le
galizam a manutenção dessa medida imoral e inócua,
pois dificilmente esse dinheiro trará energia adicional
até 2006.

Sr. Presidente, penso que deveria haver uma
imediata suspensão desse odioso encargo e, na me
dida do possível, a devolução dos recursos aos con
sumidores, além de uma rigorosa auditoria do dinhei
ro arrecadado e efetivamente aplicado no setor.

A revisão da Lei nO 10.438 constitui um dever,
pois além do seguro-apagão, traz muitas outras ade
quações e acréscimos a leis existentes que a tornam
uma perfeita caixa-preta.

Diante do exposto, proponho que se discuta
com o Governo a maneira mais rápida de se acabar
com essa cobrança indevida e de se fazer a aplicação
dos recursos, para reparar a grande injustiça perpe
trada contra os consumidores de energia, duplamen
te punidos com o racionamento e a cobrança do se
guro-apagão.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PPB - GO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dias atrás, quando esta Casa analisou a
proposta do Governo que instituiu o salário mínimo de
240 reais, cobrei desta tribuna uma política clara do

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de recuperação
do poder de compra do salário mínimo. A meu ver, de
nada adianta o País alardear sinais positivos da eco
nomia se convive com uma perversa concentração de
renda, que se traduz, numa de suas vertentes, pelo
pagamento de um salário mínimo que humilha o cida
dão brasileiro, especialmente os mais humildes, mui
tos deles sofridos aposentados.

Não há maneira melhor de se combater a fome
que por meio da desconcentração da renda nacional.
Enquanto a maioria dos brasileiros passa por priva
ções, uma elite que poderíamos até classificar de
"perversa" se esbalda na opulência e no consumismo.
É importante dizer que a recuperação do poder de
compra do salário mínimo é uma prioridade nacional.
A medida traria enorme repercussão social, visto que
milhões de brasileiros sobrevivem apenas com
R$240,00 reais ao mês. A conclusão é óbvia: sobra
dia e falta salário.

Fico feliz, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quan
do uma discussão levantada por esta Casa influencia
decisões do Governo. Ontem, os Ministros do Traba
lho e Emprego, Jaques Wagner, e da Previdência e
Assistência Social, Ricardo Berzoini, durante reunião
com o Relator da MP 116/03, nobre Deputado Cláu
dio Magrão, reafirmaram o compromisso de campa
nha do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dobrar
o valor do salário mínimo nos quatros anos do seu
mandato.

O Ministro Berzoini disse, no entanto, que o au
mento real do salário mínimo depende da melhora no
orçamento da Previdência. Nesse ponto, devo mani
festar minha divergência com o Ministro. É preciso, de
uma vez por todas, desvincular o debate em torno da
reforma da Previdência da discussão da recuperação
do poder de compra do salário mínimo.

O Ministro Berzoini alegou que o Governo preci
sa ter receita. Tudo bem. Todo Governo quer arreca
dar mais e mais. Mas é importante dizer que o um sa
lário mínimo que garanta poder de compra ao traba
lhador fortalece a economia e, na ponta, provoca o
aumento natural da arrecadação da Previdência.
Com a economia aquecida, haverá mais gente em
pregada. E, portanto, mais gente contribuindo com a
seguridade social.

Infelizmente, os Ministros não quiseram fazer
projeções sobre o reajuste do salário mínimo para o
próximo ano. Eles reafirmaram que esse reajuste vai
depender da situação econômica no ano que vem. É
importante, Srs. Deputados, que esta Casa esteja na
vanguarda da discussão em torno de uma política de
reajuste para o salário mínimo.
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Sr. Presidente, a boa notícia ficou por conta do
compromisso de redução de dez para cinco dias úteis
do prazo de pagamento aos aposentados que recebem
salário mínimo e da unificação da data de reajuste des
tes com a daqueles que recebem acima desse valor.

Governo novo não significa necessariamente
idéias inovadoras. Continua a velha matemática dos
tecnocratas, que justifica a existência de um salário
aviltante num País que se propõe a ser a rota mais se
gura para investimentos externos.

O Ministro Berzoini apresentou dados que mos
tram o impacto do reajuste do salário mínimo sobre os
cofres da Previdência. Segundo S.Exa., cada real
concedido significa uma despesa de R$126 milhões,
e 10 reais representam R$1 ,26 bilhão. O Ministro ex
p�icou que, antes de conceder um reajuste real ao sa
lário mínimo, o Governo precisa sanar os cofres da
Previdência. Para isso, segundo disse, já estão sendo
adotadas medidas como combate à sonegação e à
fraude; recuperação dos créditos previdenciários; e
cobrança mais rigorosa dos devedores. Por fim, o Mi
nistro assinalou que, não fosse o salário mínimo 
apesar de baixo -, o Brasil teria 118 milhões, ou 45%,
a mais de pobres.

Concluo, Sr. Presidente, propondo que esta
Casa crie comissão permanente em defesa da recu
peração do poder de compra do salário mínimo. A
grande verdade é que ele ainda não é suficiente para
atender às necessidades básicas do trabalhador e do
aposentado brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os Estados Unidos e sua aliada, a
Grã-Bretanha, quiseram escrever uma nova lIíada, a
grande epopéia da Guerra de Tróia, no Mundo Antigo.
Mas nem George W. Bush - ou Tony Blair - é Homero;
nem os americanos - ou mesmo os ingleses, não obs
tante a forte tradição imperialista - são os helenos de
hoje, com capacidade de adaptação tal que lhes permi
ta assimilar e se dobrar a uma realidade sociocultural
que infunda condições de existência diversas das que
estão afeitos; nem as relações políticas globais podem
ser tão simples, a ponto de se resolverem tão-somente
pela coerção, prescindindo do respeito ao mais fraco e
desconsiderando as enormes conseqüências para o
equilíbrio de forças, no convívio entre as nações.

Muito bem fez o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, todas as vezes em que se manifestou contra a

guerra. Nessas ocasiões expressou fielmente o senti
mento geral da Nação.

No entanto, à revelia da lógica, ao arrepio da
opinião pública mundial, a coalizão formada pela su
perpotência e sua aliada foi à guerra. De costas ao
multilateralismo, sem qualquer razão minimamente
plausível, senão egocentrada nas próprias razões, foi
e venceu.

A guerra está chegando, ou já chegou, ao fim.
Aos olhos do mundo, entretanto, a vitória obtida à
custa da impressionante supremacia bélica fica a ca
recer de fundamento ideológico. Na ausência dos tro
féus que teriam ido buscar, quais sejam o arquiinimi
go Saddam Hussein e as armas de destruição em
massa, as tropas de coalizão mal disfarçam o vazio
de sua ação. Desalentado, o mundo assiste a uma
tristíssima derrocada da fraternidade. Sequer a con
tumaz arrogância tem sido capaz de obnubilar a der
rota moral. E, assim, sentimo-nos todos um pouco
derrotados também, porque foi a humanidade a prin
cipal agravada neste episódio.

O êxito militar, contudo, parece animar os se
nhores da guerra a novas investidas. A Síria mos
tra-se como a próxima bola da vez. Desta feita, é ela,
na retórica anglo-americana, a possuidora de armas
químicas e biológicas, além de valhacouto do ditador
deposto no país vizinho.

Um movimento sem fim, Sr. Presidente, até que
o mundo inteiro se quede de joelhos, pela satisfação
dos caprichos mais inusitados? Uma ameaça dora
vante permanente, cujos alvos serão escolhidos ao
sabor de interesses momentâneos? Um messianis
mo que distorce e destrói, sob o manto de ideais de
mocráticos que precisam ser levados aos quatro can
tos do mundo?

E é neste ponto que se impõe outra indagação:
Que será do povo iraquiano, agora liberto do jugo
sangüinário de Saddam Hussein?

As imagens, nobres colegas, que invadem nos
sas retinas são de um povo maltrapilho e, não bastan
te, agora esfacelado, quer afetiva, quer cultural, quer
política, quer socialmente - hordas de famintos; trau
mas que o tempo não mitigará; famílias dilaceradas
por perdas que nem mesmo a paz, tampouco a demo
cracia, será capaz de reparar; caos urbano instalado;
instituições reduzidas a nada. Ali, Sr. Presidente, não
se destruiu um governo, mas se aniquilou o Estado.

E mais: anos de história e civilização foram ao
chão, o que vale tanto no sentido metafórico como lite
ral, uma vez que várias relíquias da antiga Mesopotâ
mia foram arrasadas por saqueadores, sem que as tro-

I



21060 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

pas de ocupação fizessem algo para contê-los. E é,
também, ao mesmo tempo metafórica e literalmente
que se constata ser preciso recomeçar do pó do deser
to para, de forma muito lenta, recompor a auto-estima
do povo, bem como sua confiança no futuro. Não fosse
a tradição milenar, ao lado da imensa riqueza petrolífe
ra, eu diria que isto seria impossível. De todo modo,
será, com certeza, muitíssimo doloroso, em virtude, in
clusive, da ameaça real de violentos confrontos étni
cos entre sunitas, xiitas e curdos. Mais que uma hipóte
se, a guerra civil constitui um risco iminente.

A "multidão" que protagonizou a derrubada da
estátua de Saddam Hussein, em praça no centro de
Bagdá, não era mais do que a reunião de uns poucos
cidadãos, portanto, sem representatividade numéri
ca. Desconhecem-se, com efeito, os verdadeiros sen
timentos da população.

De outra parte, a opinião pública mundial per
manece incrédula, diante do propalado aniquilamento
do terrorismo, personificado não mais na figura de
Osama Bin Laden - que anda como que "despresti
giado", atualmente -, mas agora no volatilizado pre
sidente iraquiano. Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Bush e Blair não arrostam amadores,
mas líderes cheios de ódio, que, vivos ou mortos, ain
da têm, infelizmente, inúmeros prosélitos, fanáticos
espalhados em toda parte, que, por certo, andam à
espreita da sua chance de retaliação. A seu modo, fa
rão a sua justiça, o que não é menos assustador. Ao
fim e ao cabo, não haverá vencidos ou vencedores.

Que fique, por isso, de toda a tragédia a que te
mos assistido desde o dia 20 de março, data do início da
invasão, a lição de que a negociação e a paz são sem
pre preferíveis à insanidade da guerra. A guerra, Sr. Pre
sidente, lota hospitais e cemitérios, embota mentes, de
vasta corações, desumaniza, de um lado e de outro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a imprensa noticia que o Ministro Ricardo Ber
zoini fez uma grande jogada de marketing ao divul
gar a lista dos maiores devedores do INSS.

Creio que pode ser, sim, uma jogada de marke
ting, mas, mesmo assim, acredito, a medida veio em
boa hora, porque causa certo constrangimento às
empresas devedoras e - quem sabe? - talvez force a
quitação da dívida.

Deixa-me espantado o fato de que, entre essas
empresas, existam dívidas de mais de trinta anos. Se
fosse dívida de um cidadão comum, ainda que o valor
fosse pequeno, tenho absoluta certeza, esse devedor

já estaria na incluído na dívida ativa do Estado, sujeito
a cobrança de juros altíssimos, e o valor teria subido à
estratosfera. Talvez esse cidadão não estivesse nem
mais em liberdade.

Empresas como a TRANSBRASIL, que deve a
bagatela de 408 milhões de reais, VARIG, ENCOL,
VASP, Viação Planeta, VIPLAN (Viação Planalto),
que é do mesmo proprietário da VASP, e partidos polí
ticos como PSB, PCdoB e pasmem, o próprio Partido
dos Trabalhadores, entre outros, devem verdadeiras
fábulas ao INSS, e até hoje não houve uma ação polí
tica eficaz, afinada com o que manda a lei, para o pa
gamento desses valores.

A grande pergunta que não quer calar é: se to
dos os devedores do INSS pagassem suas dívidas, a
Previdência sairia do buraco? Seria preciso taxar os
inativos?

Os valores devidos ao INSS chegam a 176 bi
lhões de reais, mais do que o dobro do rombo na pre
vidência dos setores público e privado, que é estima
do para este anos em 65 bilhões de reais.

Portanto, se metade dos devedores pagassem
suas dívidas, já seria um grande alívio para o INSS e
para o Brasil. Dos 28 maiores devedores, 16 são empre
sas públicas ou estatais, corno, por exemplo, Petrobras,
Caixa Econômica Federal, Correios e o Banco Central.

Parece brincadeira! Não posso acreditar. Por
mais que me expliquem, não consigo entender. Não
posso conceber essa idéia de taxação aos inativos. É
muita crueldade com quem já trabalhou anos a fio,
contribuindo mês após mês, e que agora, depois de
tudo isso, ainda terá de contribuir obrigatoriamente
com 11 % dos seus parcos rendimentos para corrigir
erros e roubalheiras de outros. Sou totalmente contrá
rio à proposta e creio que o Governo Federal irá en
contrar solução adequada para a situação, agilizando
a cobrança e o pagamento da dívida das empresas
ou buscando penhorar os seus bens.

Um cidadão comum, depois de alguns anos de
dívida com uma empresa qualquer, já teria tido sua
casa invadida por um oficial de Justiça, que faria a
avaliação dos seus bens, envergonhando e obrigan
do o devedor a, de uma forma ou de outra, quitar o
seu débito. Por que com as empresas as coisas não
podem ter o mesmo caminho?

O que não se pode, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é dar razão a que o aposentado diga: "E
eu sustentando o meu País, que não me paga por
tudo o que fiz".

Muito obrigado.
O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há um ano, quando a campanha elei-
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toral começou a esquentar, o Ministro Pedro Malan
anunciou que o Brasil concordava em elevar a meta
de superávit primário de 3,50% para 3,75%. Trata
va-se de medida monetarista ortodoxa de conter a es
peculação e a subida do dólar e preservar as reservas
cambiais, que começavam a ser ameaçadas pelas in
certezas que cercavam o processo sucessório.

Bastou esse pequeno aumento de 0,25% para
fazer insurgir uma onda de protestos entre aqueles
que apoiavam o candidato Lula. As acusações mais
recorrentes eram de ingerência do FMI e de política
anti-social, pois aquele 0,25%, segundo diziam, esta
va saindo da panela dos mais carentes, das áreas de
assistência e por aí afora.

Agora, com o Governo ocupado por aqueles
que bombardeavam a mudança de meta destinada a
enfrentar a conjuntura de maio 2002, o limite de supe
rávit passou de 3,75%, que já era execrado, para
4,25%. E ninguém protestou, nem a Senadora Heloí
sa Helena, nem o Deputado Babá. Quem condenava
a tal "submissão aos interesses internacionais" pas
sou a defender a necessidade de medidas desse por
te. Disse o Presidente Lula, em almoço com a banca
da do PMDB, na terça feira: "Não há problema em que
digam que fiz o que Fernando Henrique fazia. Se isso
é bom para o País, eu mando mesmo".

Ainda bem. Mas a meta de 4,25% no primeiro
trimestre deste ano foi ultrapassada em 50% e bateu
recorde ao chegar a 6,35%. Para alcançar esse pata
mar, um dos maiores em todo o planeta, o superávit
totalizou R$22 bilhões, portanto, R$7 bilhões a mais
que os R$15 bilhões previstos.

Como se conseguiu essa façanha? Cortando
tudo o que se podia cortar, especialmente em áreas
sociais, que são as menos capacitadas a cobrar; na
execução de obras, que foram sumariamente suspen
sas, e no cancelamento, com uma só canetada, de to
das os investimentos orçamentários que se destina
vam a pequenos, médios e grandes Municípios. A
poda foi indiscriminada, sem distinção de Municípios
e finalidades. Valeu tanto para os Municípios com o
menor índice de desenvolvimento humano do País e
com projetos aprovados para captação de água e sa
neamento básico, como para verbas destinadas ao
patrimônio histórico.

Se o Brasil chegasse a um superávit primário de
6,35% com José Serra na Presidência, cortando uns
centavos de verbas para amenizar a miséria, o Gover
no estaria enfrentando vendaval de acusações de es
telionato político e eleitoral.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há
como se deixar de reconhecer a competência do Pre-

sidente Lula em conseguir dourar as pílulas mais
amargas. O FMI tem razões para elogiá-lo, pois en
controu no Presidente do Brasil o melhor parceiro que
já teve, tão bom que chega a metas com que nem
banqueiro de Nova Iorque ousaria sonhar.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PSB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não é a primeira vez que ocupo esta tribu
na para denunciar o aumento desenfreado dos itens
de nossa cesta básica.

Os consumidores podem preparar o bolso. Tal
como anunciado há poucos dias, os preços do arroz
serão reajustados novamente neste mês de maio,
apesar de o Governo alardear que a inflação está em
queda. Neste mês, o produto já acumula um reajuste
de 20%. Segundo expectativas da Secretaria de Polí
tica Agrícola do Ministério da Agricultura, o pacote de
5 quilos alcançará marca superior aos 10 reais.

Dessa forma, Sr. Presidente, a corrida desenfre
ada do aumento do custo de vida no País marca mais
um tento, como se estivesse bem próxima de derrotar
a capacidade de resistência da tão sofrida população
brasileira, que se vê, a cada dia, sobressaltada com
anúncios e mais anúncios de majoração no preço dos
produtos essenciais.

De tudo isso se conclui que o Governo ainda
continua sem saber como justificar a elevação no cus
to de vida e manda dizer, através dos órgãos de pla
nejamento e estatística, que a inflação está sob con
trole e a economia nacional está no caminho certo
para a solução de seus maiores problemas, a despei
to das constantes quedas na balança comercial.

Não é preciso ser um expert em economia para
concluir facilmente que algo está errado na concep
ção da alta cúpula do Governo, que divulga, a toda
hora, que a inflação do mês passado não chegou a
um dígito ou coisa parecida.

Não é possível, Sr. Presidente, que o Brasil, pro
duzindo como produz, ainda esteja à mercê das osci
lações do mercado, que faz dos preços o que bem
quer, pouco se importando com as conseqüências
sobre o desenvolvimento do País.

O entendimento que deveria prevalecer, Sr. Pre
sidente, é o de que o arroz é um instrumento do mais
legítimo interesse do povo brasileiro, pois está em
nossas mesas todos os dias, constituindo um dos
mais importantes elementos de nossa cesta básica. É
um produto que precisa ser protegido pelo Governo
em favor dos consumidores, e não transformado em
produto exclusivo das classes mais altas. Nosso com-

I



21062 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

promisso, assim, tem de ser lutar contra mais essa
manifestação de abuso.

O Governo Federal não pode fechar os olhos
para os interesses da população. Todos temos o de
ver de lutar para que prevaleça o bom senso. Caso
contrário, teremos de substituir o arroz, produto que já
faz parte de nossas vidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Srasil está criando condições para in
gressar em novo ciclo, um ciclo de crescimento eco
nômico, geração de emprego, estabilidade econômi
ca e, evidentemente, distribuição de renda, como im
perativo das mudanças que o novo momento exige.

Pouco a pouco, os brasileiros começam a perce
ber a reversão no quadro de grave crise em que o
País estava mergulhado há poucos meses. Um qua
dro de inflação alta, provocada por forte e rápida des
valorização do real, de elevada dívida pública, de bai
xo nível de investimentos, de contração do crédito in
ternacional e de desconfiança externa generalizada
sobre a capacidade da nossa economia, suscitando
extraordinária elevação do Risco Srasil e a desvalori
zação dos títulos da dívida brasileira.

Hoje, a percepção interna e externa sobre a
nossa economia mudou sensivelmente: os títulos da
dívida brasileira se valorizam, melhorando de manei
ra significativa nossa posição relativamente aos de
mais países menos desenvolvidos, e o Risco Srasil di
minuiu para o patamar dos 700 pontos. Com isso, o
crédito e os investimentos internacionais retornam, o
que pode viabilizar a estabilização do câmbio em ní
veis que permitam o equilíbrio das nossas contas ex
ternas, sem desestimular nossas exportações.

Sobre alguns indicadores, oficiais ou não, certa
mente ainda não se pode projetar o almejado círculo
virtuoso na nossa economia, mas já podemos come
morar a perspectiva de real controle da inflação.

Vale destacar dois dos números divulgados nes
ta terça-feira: o índice Geral de Preços - Disponibili
dade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) despencou de 1,66%, em março, para 0,41 %,
em abril. O resultado obtido no mês passado foi o me
nordesde março de 2002 (0,11 %). Já o indicador usa
do pelo Governo como parâmetro do sistema de me
tas de inflação, o índice Nacional de Preços ao Con
sumidor Amplo (IPCA), do ISGE, caiu de 1,23%, em
março, para 0,97%, em abril. Isso reflete a desacele
ração nos preços dos alimentos e a acirrada concor
rência no setor de revenda de combustíveis.

Para muitos especialistas, o atual Governo está
trilhando, com sucesso, o único caminho possível
para vencer os grandes obstáculos que historicamen
te asfixiam nossa economia e impedem a retomada
do desenvolvimento econômico sustentado.

Repito, Sr. Presidente, as palavras do Prof. Luci
ano Coutinho:

'Como resultado desses êxitos,
abre-se a possibilidade de diminuir a dívida
mobiliária indexada à taxa de câmbio para
conferir crescente solidez financeira às con
tas públicas. Esse movimento positivo, em
condições de mercado, será certamente re
forçado pela aprovação da reforma previ
denciária, que propiciará efeitos favoráveis
de longo prazo sobre a saúde das finanças
públicas.

Dois pilares essenciais para a susten
tação do crescimento estão, assim, em vias
de serem assegurados pela atual política
econômica:

1) a preservação da inflação baixa;
2) a consolidação de condições fiscais

sólidas que garantam uma trajetória bem
comportada para a relação dívida públi
ca/PIS".

A política econômica do Governo Lula, até o
presente, caminhou no rumo certo para criar as fun
dações necessárias à sustentação do crescimento.
O compromisso do Presidente com o desenvolvi
mento da produção e do emprego nos dá a seguran
ça de que prosseguirá nessa trilha, combinando ali
cerces macroeconômicos sólidos com a reorganiza
ção das bases de financiamento e com a implemen
tação de política de desenvolvimento competitivo,
cuja concepção já se encontra no forno.

Temos a convicção de que as duras, necessá
rias e corajosas medidas que hoje estão sendo adota
das se traduzirão em benefício para toda a sociedade
amanhã. O grande desafio do atual Governo é o de
potencializar as condições necessárias para que o
crescimento com distribuição de renda seja uma ca
racterística estrutural da nossa economia e da nossa
sociedade, e não apenas nestes quatro anos, mas
nas próximas décadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, não é segredo para ninguém que
várias cidades, no Srasil e no mundo, enfrentam
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momentos de crise no sistema de transporte coleti·
vo. Administradores e planejadores urbanos têm ar
duamente tentado solucionar esse problema, que é
fruto do acelerado processo de urbanização que
atingiu praticamente todos os países após a 2° Gu
erra Mundial.

Goiânia, a Capital do meu Estado, Goiás, por
ser uma grande cidade não foge à regra. Porém, o que
me motiva a vir a esta tribuna é a insensibilidade dos
Governos Estadual e Municipal em relação aos auto
rizatários do transporte alternativo que operam na
Região Metropolitana de Goiânia desde 1999, sem
regulamentação, apenas com uma autorização provi
sória, e, abruptamente, no final de abril, foram impedi
dos de rodar no centro da cidade. Essa decisão gerou
enormes transtornos para os usuários.

A situação chegou a tal ponto, que hoje 17 re
presentantes dos proprietários de microônibus se en
contram em greve de fome, em Brasília, com o objeti
vo de chamar a atenção da opinião pública para a in
transigência dos Governos Estadual e Municipal.

De maneira intempestiva, no início deste ano, o
Governo Estadual e as Prefeituras de Goiânia e de
Aparecida de Goiânia, cidade vizinha à Capital, defi
niram novo modelo de transporte coletivo. Segundo
esse modelo, os 740 microônibus que atuavam na
Região Metropolitana de Goiânia fariam a ligação en
tre os bairros e os terminais de passageiros, onde os
usuários teriam à disposição linhas servidas por ôni
bus convencionais, que os levariam até a região cen
trai. Os autorizatários concordaram com as mudan
ças, desde que o Poder Público se comprometesse a
implantar um sistema seletivo de transporte em que
os proprietários de microônibus atuariam em linhas
especiais na região central de Goiânia, oferecendo
mais conforto aos usuários mediante pagamento de
tarifa diferenciada.

O Conselho Deliberativo do Transporte Coletivo
da Região Metropolitana de Goiânia se comprometeu
a realizar os estudos necessários e a implantar os
serviços em 90 dias. O prazo expirou em 10 de maio
último.

O que foi pactuado entre as partes nunca foi
completamente cumprido, e os proprietários de veícu
los que aderiram ao sistema, que foi progressivamen
te implantado ao longo dos meses, muitas vezes se
viram impedidos de transportar passageiros por falta
de dinheiro para comprar combustível. Cenas de pro
testos de autorizatários do transporte alternativo mo
tivadas pelo atraso dos pagamentos das diárias eram
e ainda são uma constante. E, em conseqüência des
sa irresponsabilidade do Poder Público local, nós, goi-

anos, fomos obrigados a assistir pela televisão a co
moventes imagens de trabalhadores obrigados a ca
minhar vários quilômetros, à noite ou de madrugada,
por ruas escuras, para chegarem até a sua residên
cia, nos bairros mais distantes da Grande Goiânia, ou
a seu local de trabalho.

Em 28 de abril, num gesto de extrema selvage
ria, a polícia e os autorizatários se enfrentaram no
centro de Goiânia, e, mais uma vez, quem pagou caro
pela inépcia do Poder Público foi a população.

Não venho à tribuna defender o transporte alter
nativo, realizado pelos microônibus, ou o convencio
nai, operado pelas grandes empresas. Mas, na condi
ção de representante do Estado de Goiás, exigir da
Prefeitura de Goiânia e do Governo Estadual solução
definitiva e célere para a crise que assola o transporte
coletivo naquela Capital. Além de os usuários esta
rem sendo transportados em ônibus e microônibus
superlotados e de serem submetidos a longos perío
dos de espera, mais de 500 proprietários de veículos
do transporte alternativo e cerca de 2 mil motoristas e
cobradores estão enfrentando sérias dificuldades fi
nanceiras.

Está faltando comida na mesa de cidadãos ho
nestos, que querem ganhar seu sustento por meio de
trabalho. E os proprietários que aderiram ao novo sis
tema alegam que continuam recebendo o pagamento
com atraso.

Reportagem publicada no jornal O Popular, edi
ção de 7 de maio deste ano, afirma que os microôni
bus que atuam no sistema não podem oferecer servi
ço de qualidade à população porque estão sendo
obrigados a transportar 45 passageiros, em média,
por viagem, enquanto sua capacidade máxima é de
apenas 23.

A população mais carente, que precisa do servi
ço coletivo de transporte para se locomover, não su
porta mais tanta humilhação e ineficiência do Poder
Público.

Desta tribuna, Sr. Presidente, reitero o meu repú
dio à falta de sensibilidade e de habilidade da Prefeitu
ra de Goiânia e do Governo Estadual, que permitem
que famílias inteiras de trabalhadores do transporte al
temativo passem necessidades e que os usuários do
transporte coletivo não tenham um serviço digno.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
(PL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a paisagem humana e
política do Estado de Minas Gerais sofreu perda signi-
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ficativa com o desaparecimento do Deputado e jurista
Cícero Dumont.

Consola-nos, contudo, o exemplo de valor como
ser humano, profissional competente e homem públi
co atento às necessidades de seus semelhantes.

Homem simples, de grande ternura, distin
guiu-se por qualidades que, associadas a sua extra
ordinária sabedoria, fizeram dele o amigo, o conse
lheiro, o político coerente e o causídico digno do mai
or respeito e estima.

Sempre pródigo em exemplos de magnanimida
de e de generosa compreensão em relação aos ma
les do mundo, demonstrou, principalmente, elevado
espírito de solidariedade.

Cabe, com efeito, enaltecer essa atitude de soli
dariedade desinteressada que resume o perfil huma
no de Cícero Dumont, digno de louvor especialmente
num mundo caracterizado pelo mais brutal egoísmo.

Com referência a sua notável passagem pela
política de Minas Gerais, convém mesmo, para me
lhor compreendê-Ia, ampliar o ângulo de visão e en
quadrar num só retrato o político de exemplar probi
dade no trato da coisa pública e lealdade aos amigos,
o pai de família extremado e o cidadão consciente de
seus deveres, que se dedicou ao máximo a seu Esta
do eao povo.

Cícero Dumont, que pertenceu ao PR, à
ARENA e ao PFL, foi um ser humano e um político
respeitoso e respeitável, tendo conservado sempre
em sua postura e estilo a tradição que bem convém à
gente mineira.

Eleito Deputado Estadual para a 28 Legislatura
(1951/1955), foi nomeado, em 1954, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas de Gerais,
cargo que exerceu até 1970. Suplente de Deputado
Estadual na 48 e 58 Legislaturas (1959/1967), efeti
vou-se, em fevereiro de 1963, na vaga de Jorge Caro
ne Filho, que renunciou para assumir a Prefeitura de
Belo Horizonte. Deputado Estadual na 68 ,88 e 98 Le
gislaturas, foi Presidente de diversas Comissões, en
tre as quais a de Constituição, Legislação e Justiça, a
de Segurança e a de Fiscalização Financeira.

Exerceu, de março de 1971 a maio de 1974, no
Governo Rondon Pacheco, o cargo de Secretário do
Trabalho e Ação Social.

Na Faculdade de Direito da UFMG, lecionou Di
reito Internacional Público, Direito Administrativo e Di
reito Constitucional.

Secretário de Estado, político, advogado e pro
fessor, em todas as funções e missões para as quais

foi designado deixou assinalada a contribuição de seu
trabalho competente e honesto.

Cícero Dumont, falecido aos 87 anos, no dia 31
de março, em Belo Horizonte, deixa, portanto, pun
gente saudade entre quantos tiveram o privilégio de
conhecê-lo e privar de sua amizade. Lega-nos o
exemplo de dignidade, de caráter íntegro e de corre
ção nas atitudes, virtudes fundamentais para quem
espera merecer o respeito e a consideração pública.

Re~ero, por fim, o devido tributo de reconhecimen
to e afeição com que será perenemente preservada a
memória do insigne homem público e estimado amigo
Cícero Dumont.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTS - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em conformidade com os ter
mos da Lei Orgânica da Seguridade Social - Lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, o Ministério da Previ
dência Social anuncia a divulgação, pela Internet, de
lista com 200 mil devedores ao INSS, que totalizam
dívida de 60 bilhões de reais.

Não constarão da relação os devedores com
questionamento judicial sobre as dívidas nem as em
presas que, tendo renegociado seus débitos, mantêm
em dia o pagamento das respectivas parcelas.

Sr. Presidente, o número total de devedores do
INSS atinge mais de 293 mil, entre empresas, clubes,
sindicatos, partidos políticos, pessoas físicas e ou
tros, acumulando uma dívida que explica, em grande
parte, o enorme rombo nas contas da Previdência.
Somente na Justiça, a Previdência tenta reaver 99 bi
lhões de reais, enquanto outros 79 bilhões estão sen
do cobrados administrativamente.

A verdade é que os índices de inadimplência se
devem tanto à falta de pagamento das instituições
quanto à ausência de efetiva cobrança por parte do
próprio Governo, que não vinha adotando as medidas
necessárias, inclusive judiciais.

O não-recolhimento da contribuição, o cresci
mento das atividades informais e a grande incidência
de fraudes na concessão de benefícios são fatores
decisivos para a formação de déficits cada vez maio
res nas contas da Previdência Social.

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
começa a fazer o que os anteriores não fizeram, ou
seja, abrir a chamada caixa-preta da Previdência, dan
do transparência às suas contas e às verdadeiras ra
zões do crescente défic~, que precisa ser estancado
com urgência, sob pena de, num futuro próximo, não
haver recursos para pagar aposentados e pensionistas.



Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 16 21065

A decisão de revelar o nome de quem deve à
Previdência Social confirma o empenho do Govemo
em realizar uma profunda reforma da estrutura previ
denciária brasileira, alterando critérios para a conces
são de benefícios, mas também buscando obter o de
vido equilíbrio entre receitas e despesas, mediante a
cobrança e a racionalização dos gastos do setor.

Aos diversos segmentos da sociedade, que há
tanto tempo vêm exigindo do Governo mudanças de
fundo na Previdência e no sistema tributário para que
se diminua o peso do que lhe é cobrado no dia-a-dia,
cabe demonstrar agora a devida consciência de que,
se todos contribuírem, teremos uma Nação mais
equilibrada na distribuição de encargos e resultados.

Não se pode mais aceitar, Sr. Presidente, esta
situação em que a maioria da população paga eleva
da carga de impostos e contribuições sem receber a
devida contrapartida do Estado, enquanto parcelas
reduzidas mantêm privilégios ou simplesmente dei
xam de pagar a sua parte, na certeza de estarem pro
tegidas pela impunidade e pela benevolência dos go
vernantes com os mais poderosos.

Nesse sentido, a divulgação dos devedores da
Previdência Social constitui um passo importante
para se desmontar todo o esquema que tem garanti
do a impunidade e a tolerância à sonegação e à ina
dimp�ência.Vale acrescentar, Sr. Presidente, que, nos
casos de possível concessão de liminar para a
não-divulgação dos nomes dos devedores, será feita
a publicação do nome do juiz concedente desse privi
légio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com bastante alegria ocupo esta tribuna
para associar-me às comemorações pelo 75° aniver
sário da Rádio Clube do Pará, ocorrido no mês de
abril passado. São 75 anos de serviços prestados à
Região Norte, na difusão dos fatos de interesse coleti
vo nas áreas política, de esportes e de entretenimen
tos, com a excelência de quem é, segundo o IBOPE,
líder de audiência nos últimos quatro anos. A Rádio
Clube do Pará chega à impressionante marca de ter
até 70% dos ouvintes paraenses.

Fundada em 1928 por Roberto Camelier, Eri
berto Pio e Edgar Proença, a Rádio Clube do Pará é a
quarta mais antiga do Brasil e a primeira instalada na
Amazônia, no Norte do Brasil e no Pará. Ao longo de
sua história, a PRC n° 5, como é carinhosamente co
nhecida, notabilizou-se por ser uma rádio de vanguar
da, trabalhando como agente fomentador da própria
história do Pará, na medida em que sempre desem
penhou papel ativo, no âmbito de suas atividades, re-

percutindo os principais movimentos sociais, culturais
e políticos.

Hoje a PRC nO 5 é uma rádio consagrada pela
opinião pública. Seu poder de penetração atinge to
dos os 143 Municípios paraenses, por meio da trans
missão em ondas médias. E todo o território da Ama
zônia Legal é alcançado pelos seus programas, tam
bém veiculados em ondas tropicais. Das cinco emis
soras de rádio AM em atividade no Pará, a PRC nO 5 é
disparado a líder de audiência, chegando a alcançar
cerca de 114 mil ouvintes por minuto durante as trans
missões esportivas.

Mesmo sendo uma senhora de 75 anos, a Rádio
Clube do Pará descobriu que o segredo para o suces
so passa pelo binômio material humano de qualida
de/equipamentos modernos. Assim, a PRC nO 5 é
considerada hoje a emissora de rádio que detém o
melhor e mais moderno equipamento desenvolvido
pela tecnologia da comunicação, sem se esquecer de
apresentar e valorizar os mais conceituados locuto
res, jornalistas e comentaristas em atividade no Pará.

Por isso tudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a Rádio Clube do Pará chega a tão importante
marca com o viço do sucesso, somente alcançado
por aqueles que prezam o passado, sem deixar de
olhar para o futuro. Esse sucesso é daqueles que gos
tam de fazer o que fazem, tendo sempre em mente o
serviço de qualidade e o respeito a todos os que
acompanham com interesse o seu incansável traba
lho de ser mais um integrante dos lares da Amazônia,
mesmo os que ficam nos mais distantes e isolados
cantos da nossa terra.

Parabenizo à Rede Brasil da Amazônia - RBA, da
qual a PRC n° 5 é integrante, pela belíssima programa
ção comemorativa desses 75 anos, que teve corno ápi
ce o jantar realizado no último dia 12 de maio, com a
presença de todos os seus profissionais, principais ho
menageados da noite, e de personalidades do meio
empresarial, artístico e político do Estado.

A PRC nO 5 está nos corações dos paraenses
desde quando os lares ainda não tinham televisão.
Não posso deixar de destacar que mesmo hoje, quan
do não somente a TV e a Internet estão aí presentes
em número cada vez maior, ainda assim o rádio, em
especial, a Rádio Clube do Pará, continua a aquecer
diariamente os corações do amado povo do Pará.

Parabéns PRC nO 5! Que por muitos anos ainda
todos os que fazem dessa rádio um ser vivo continu
em a nos brindar com a mais completa e agradável
programação de rádio AM de toda a Amazônia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

I
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Sras. e Srs. Deputados, estamos assistindo, passiva
mente, a uma das maiores agressões que se pode fa
zer a uma instituição. E, diga-se de passagem, a uma
instituição séria, honrada e com passado de glória em
defesa da ordem e da soberania nacional. Refiro-me
ao Exército brasileiro.

Essa Instituição não foi criada para extirpar o
crime organizado nos centros urbanos em ações dire
tas, como as que estamos vendo ultimamente. Não há
instrução curricular ou operacional que prepare sol
dados para combater criminosos em centros urbanos,
no meio da população. Urge, portanto, dotar o Estado
de instrumentos eficazes e competentes para a ma
nutenção da lei e da ordem.

A utilização do Exército no combate ao crime or
ganizado é uma anomalia e como tal deve ser encara
da. Quando todos os instrumentos à disposição do
Estado estiverem esgotados e não mais houver pos
sibilidades de ações policiais na recuperação da or
dem - somente aí -, o Governo utiliza as Forças
Armadas. Mesmo assim, para que isso seja possível,
é necessário que o Estado ofereça a seus defensores
emergenciais ordenamento jurídico que permita um
mínimo de segurança aos envolvidos em tais ações.

O que vimos no último Carnaval do Rio de Janei
ro, quando as funções das Forças Armadas foram
desviadas, já era esperado. Acidentalmente, um pro
fessor carioca foi baleado. Esse fato deixou como sal
do negativo várias vítimas. Além do professor e sua
família, devem ser lembradas as famílias dos militares
envolvidos que, até hoje, estão inseguras por verem
seus parentes responder a processos na Justiça.

O combate ao crime nos centros urbanos deve
ser realizado por tropas especializadas, que tenham a
missão constitucional de garantir a lei e a ordem, am
paradas por legislação que lhes dê suporte. O crime se
combate com a organização do Estado e com as insti
tuições desempenhando seu papel constitucional.

Srs. Deputados, o acidente que vitimou o profes
sor carioca não contribuiu em nada para o enfraqueci
mento do crime organizado.

Desta tribuna, quero cumprimentar o General
Francisco Roberto Albuquerque pela postura lúcida
que vem demonstrando como Comandante do Exér
cito brasileiro. Recentemente, S.Exa. se manifestou
contra as ações criminosas, dizendo que se torna ne
cessário neste momento intensificar o combate à la
vagem do dinheiro, o aperfeiçoamento dos sistemas
de inteligência, o endurecimento da legislação prisio
nal e o aperfeiçoamento de medidas sociais.

Lembra bem o Gen. Albuquerque quando se re
fere ao aperfeiçoamento dos sistemas de inteligência.
Entendo improvável identificar e cortar as fontes de fi
nanciamento do crime organizado sem estancar a la
vagem do dinheiro ilícito. E mais: entendo igualmente
improvável que se tenha êxito nesse segmento sem
um trabalho integrado dos sistemas de inteligência do
País. Não acredito, sinceramente, possível realizar
algo bem-sucedido sem o competente envolvimento
da Agência Brasileira de Inteligência. Isso porque as
informações precedem as operações. Antes de com
bater, é necessário conhecer o inimigo.

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ressalto que, ao cumprir nosso papel de legis
lar, precisamos, com urgência, fazê-lo no sentido de
evitar o emprego das Forças Armadas fora do seu
contexto constitucional. E, ainda assim, se em casos
excepcionais tal medida se fizer necessária, que se
disponha de ordenamento jurídico compatível com as
ações militares.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas

sa-seao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jovino Cân
dido. S. Exa. disporá de 25 minutos.

O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há bem pouco, fomos espectadores de intensa
polêmica envolvendo o Governo Federal, através da
Secretaria de Comunicação da Presidência da Repú
blica e do Ministério da Cultura, e nutrido grupo de ci
neastas brasileiros, em torno das possibilidades de
adoção de uma série de critérios que teriam por obje
tivo orientar tematicamente o setor da cinematogra
fia nacional para efeito da obtenção dos benefícios
fiscais necessários ao financiamento da atividade.

Esses critérios, como amplamente divulgados,
indicam linhas de ação aos cineastas, que devem, en
tão, produzir em sintonia com a política governamen
tal, em particular, com o programa Fome Zero; esta
belecer contrapartida social que signifique incluir o
foco social na negociação de todos os patrocínios via
bilizados; conciliar os interesses institucionais e mer
cadológicos com orientações de políticas públicas,
tendo presente os interesses da sociedade; democra
tizar o acesso à cultura; regionalizar a produção de
molde a evitar a concentração a que ora se assiste
em poucas áreas do País; estimular a cultura popular,
dando prioridade à promoção das suas tradições e ao
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fortalecimento da identidade nacional; promover ima
gem favorável do País, optando por privilegiar proje
tos que divulguem nossa cultura de forma positiva,
"com conseqüências relevantes para a imagem do
Brasil".

A matéria ganhou manchetes, e críticas exacer
badas logo se fizeram sentir de parte de importantes
segmentos do mundo cinematográfico. Cacá Diegues
liderou o grupo e afirmou que esses novos critérios
para o benefício do incentivo fiscal são dirigistas e
põem em xeque a retomada do cinema nacional.

Disse que "exigências como contrapartida so
cial e identidade nacional parecem não reconhecer a
arte como um bem social" e que esses mesmos crité
rios representavam "uma intervenção política e ideo
lógica na criação artística".

Encontramos outro grupo de cineastas, mais ou
menos 49 artistas, que, por meio de manifesto, desa
utorizaram o segmento liderado por Cacá Diegues,
além de pontuar claramente o fulcro dos seus interes
ses à luz dos critérios enunciados pela Secretaria de
Comunicação.

Os mais importantes seriam: a concessão de in
centivos, com base na distribuição mais justa dos
bens culturais no Brasil, tendo presente uma política a
ser traçada entre os produtores e os órgãos do Gover
no, por meio de colaboração e não de forma unilate
ral; o acesso mais democrático, descentralizado e
transparente dos patrocínios culturais das empresas
estatais, dando fim aos privilégios de pequenos gru
pos; e maior diálogo, a fim de permitir que as tratati
vas entre o Ministério da Cultura, a Secretaria de Co
municação, as empresas estatais e os cineastas en
volvam as diversas entidades e associações de clas
se de todo o Brasil, evitando diálogo marcadamente
personalista.

Não me cabe aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esmiuçar o mérito dessa polêmica para dar
razões a um ou outro lado. Em minha qualidade de Par
lamentar, cumpre-me, isto sim, proceder a uma análise
do fato político e, com uma visão em perspectiva, bus
car defender e lutar por mais este elemento essencial a
todas as democracias verdadeiramente pluralistas: o
engrandecimento da arte do cinema nacional.

Os elementos que estão em jogo constituem os
aspectos fundamentais da democracia, porquanto
implicam a liberdade de expressão, a participação
mais ampla e a transparência. E é tendo presente
essa trilogia que devemos nos dedicar a examinar a
problemática do cinema nacional, levando-se em con
ta questões como seu financiamento, a criação de in
dústria sustentável, a regionalização, a qualidade de

produção, o mercado, o embasamento sociocultural,
a imagem do País, dentre outros. O cinema nacional é
problema do Governo e, como tal, deve ser examina
do em suas múltiplas facetas. O que não podemos
permitir é que seja um "produto do Governo".

A liberdade é essencial à criação artística, e
como criação ela é infinita. A arte como expressão da
liberdade pressupõe o direito à desigualdade, à dis
cordância, à busca de novos conceitos, fórmulas, mo
tivações e cores. A matéria da arte não está no belo
ou nobre, mas tudo é matéria de arte, tudo o que está
vivo. Ela trata da interpretação, e não da imitação. Não
se vincula às leis do mundo, mas às da própria arte,
que se liga à consciência. Ela constitui em si um ele
mento de união entre os homens.

Assim é o cinema como manifestação da arte, e
particularmente o nosso, que, por ser dotado do talen
to e da criatividade inerentes ao ser brasileiro e funda
mentado em nossa diversidade étnica, cultural e ambi
entai, tem seguramente futuro promissor que se esten
de para muito além de nossas próprias fronteiras.

Sr. Presidente, a cinematografia brasileira é ta
1entosa. Desde O Pagador de Promessas, de Ansel
mo Duarte, até Carandiru, de Hector Babenco, o cine
ma nacional, ao longo desses quase 50 anos, tem re
colhido inúmeros elogios e prêmios, tanto interna
quanto externamente, atestado de sua grande quali
dade, em que pesem as dificuldades enfrentadas
pelo setor e mesmo seus equívocos ao longo de todo
o período.

A cultura industrial, instalada no Brasil após a 28

Grande Guerra, trazia em si maior segurança, poder e
prestígio para a burguesia brasileira. Nesse contexto,
surgia, em novembro de 1949, a Companhia Cinema
tográfica Vera Cruz, a primeira real tentativa de em
prestar ao cinema nacional uma base industrial. Sem
contar com efetivo apoio governamental, teve trajetó
ria curta e tumultuada. Faliria poucos anos mais tarde,
após haver produzido dezoito filmes e alguns docu
mentários. No entanto, constituiu-se em grande in
centivo para nossa cinematografia.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Eduardo Gomes.

O Sr. Eduardo Gomes - Deputado Jovino Cân
dido, grande representante do Partido Verde do Estado
de São Paulo, estava ouvindo seu pronunciamento em
meu gabinete e vim ao plenário porque faço questão
de fazer-lhe um aparte e de parabenizá-lo. O tema que
V.Exa. traz à tribuna foi assunto debatido por muitos
dias pela imprensa nacional, referente ao financiamen
to da indústria cinematográfica e sua dinâmica, mas,
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principalmente, à sua composição cultural. É uma in
dústria que tem de ser levada a sério e tenho certeza
de que VExa., como profissional da área - se não me
engano, o único profissional da área no Congresso Na
cional -, saberá angariar amigos e companheiros à
sua luta pela valorização das artes no País. Quero que
VExa. conte com este amigo, Deputado Eduardo Go
mes, do Estado do Tocantins. Tenho certeza de que
VExa. dará orgulho não só ao povo de Guarulhos, ao
povo de São Paulo, mas também ao povo brasileiro.
Parabéns a V.Exa. pelo pronunciamento.

O SR. JOVINO CÂNDIDO - Muito obrigado pela
intervenção.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jovair
Arantes.

O Sr. Jovair Arantes - Também quero apar
teá-Io e parabenizá-lo pelo importante e contemporâ
neo pronunciamento. Importante na medida em que
vemos que o cinema brasileiro tem talento suficiente
para crescer, basta apenas que o Governo continue
acreditando e que a sociedade brasileira também co
mece a acreditar e a freqüentar as peças e o cinema
nacional. Temos como exemplo o filme, recém-lança
do no Brasil, que está batendo todo os recordes de
público, porque também é obra momentânea e de
tema muito importante ao País. Parabéns a VExa.

O SR. JOVINO CÂNDIDO - Agradeço a VExa.
e ouço, com prazer, o nobre Deputado Lobbe Neto.

O Sr. Lobbe Neto - Nobre Deputado Jovino
Cândido, parabenizo VExa. pelo pronunciamento a
respeito do cinema nacional, das artes. Tenho a mes
ma preocupação quanto a esse tema. Nós da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto recebemos
nesta semana o Ministro Gilberto Gil, que se pronun
ciou a respeito do que quer fazer pelo Ministério da
Cultura. Trata-se de um grande artista, de enorme ta
lento musical, um baiano de renome internacional.
S.Exa. é mais conhecido até do que o próprio Ministé
rio da Cultura. Esperamos que consiga a liberação de
50% dos recursos destinados à sua Pasta e que estão
contingenciados. Que os Ministros da área econômi
ca do Governo Lula liberem imediatamente esse va
lor. Nós da Comissão de Educação, Cultura e Despor
to esperamos conseguir não apenas 1% do Orça
mento, como reivindicou o Ministro Gilberto Gil, mas
muito mais do que isso, para que definitivamente a
cultura mereça a devida atenção por parte do Gover
no, o que não vinha ocorrendo. Esperamos que, daqui
para a frente, a cultura passe a ser respeitada pelo
Governo, por esta Casa e pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. JOVINO CÂNDIDO - Muito obrigado.
Como dizia, dessa época, dois filmes foram

agraciados no exterior. O Cangaceiro, de Lima Barre
to, e Santuário, uma obra sobre o Aleijadinho, recebe
ram prêmios em Cannes e Veneza, respectivamente.

No livro A Fascinante Aventura do Cinema Bra
sileiro, de Carlos Roberto de Souza, são descritos os
problemas da Vera Cruz como: a criação de grandes
estúdios, de custo elevado, no momento em que se
anunciava, mesmo nos EUA, o desaparecimento des
se conjunto industrial, campal e estático; orçamentos
sem nenhuma objetividade; ordenados elevados e a
manutenção de um corpo de artistas e técnicos com
dedicação exclusiva que recebiam remuneração
mesmo sem estarem em atividade; a falta de apoio
governamental na criação de barreiras à concorrên
cia desleal do filme estrangeiro; a não-criação, parale
lamente ao complexo industrial instalado, de uma
grande cadeia distribuidora e exibidora. Problemas
dessa natureza, em especial os dois últimos que aca
bo de mencionar, subsistem até os dias de hoje.

A fase que se segue, do denominado Cinema
Novo, é considerada das mais importantes, não só em
termos de criação, mas também naquilo que ela repre
sentará como maturidade, consciência e incentivo às
criações audiovisuais mais recentes em nosso País.
Sob o lema 't.Jma câmara na mão e uma idéia na ca
beça" os produtores buscaram centrar-se na realida
de brasileira, com foco nitidamente voltado para a situ
ação social. A temática do subdesenvolvimento era
fortemente abordada. Penso que todos nos lembra
mos do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glau
ber Rocha, que se distanciava dos exemplos estrange
iros e imprimia linguagem cinematográfica nova, brasi
leira, sem resquícios de colonialismo cultural.

O Cinema Novo evoluiria para denunciar os equí
vocos da política desenvolvimentista e da ditadura mili
tar, bem como para refletir sobre os rumos do futuro na
cional, e finalmente abarcaria o Tropicalismo, que exal
tava o exotismo brasileiro. Uma outra fase constituía o
"cinema novo" e o "cinema marginal", ou seja, o cinema
da 'boca do lixo" .Todos se lembram de que ele tinha por
objetivo a contestação dos costumes e da linguagem ci
nematográfica. Um dos expoentes foi O bandido da luz
vermelha. Permitia-se toda a liberdade, rompia-se com
o intelectualismo do Cinema Novo e se buscava, nitida
mente, alcançar o grande público. Dentre suas caracte
rísticas estavam o grotesco, o erotismo e a pornografia.
Tivemos muitos nessa fase, como, por exemplo, José
Mojica Marins, Zé do Caixão, Ozualdo Candeias e mui
tos outros cineastas.
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Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Jo
vino Cândido, no momento em que V.Exa. profere um
brilhante e oportuno discurso na tribuna da Câmara
dos Deputados e que começa a rememorar aquelas
figuras preeminentes da cinematografia do nosso
País, permito-me inserir no contexto dos nomes refe
renciados a figura de um conterrâneo que continua
pontificando na arte cinematográfica, que é o produ
tor Luis Carlos Barreto, cujo filho Bruno Barreto tem
sido uma das grandes revelações do cinema nacio
nal. Era a homenagem que desejava prestar àquele
companheiro de geração, no momento em que VExa.
se reporta com tanta clareza a um tema da maior im
portância para a cultura nacional. Faço minhas home
nagens a VExa. por sua presença na tribuna neste
instante.

O SR. JOVINO CÂNDIDO - Muito obrigado, Sr.
Deputado.

Consolidava-se, nos anos 70, a EMBRAFILME,
com o objetivo de financiar o chamado cinema "de
prestígio". Expoentes dessa época são Pixote, de
Hector Babenco, e Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues.
Nessa década, sem entrar no mérito de que vivíamos
em pleno regime militar, o Governo Geisel foi impor
tante para o desenvolvimento da cinematografia. Ha
via um apoio concreto do Estado no que diz respeito
ao financiamento da atividade, bem como à fiscaliza
ção da aplicação da lei de obrigatoriedade de exibi
ção de filmes nacionais.

Era um período em que o Brasil se abria cada
vez mais ao capital externo, com crescentes índices
de internacionalização, o que poderia, inclusive, ter
efeito negativo sobre nossa cultura, chegando ao
ponto de descaracterizá-Ia. Essa preocupação a tinha
o Governo Geisel, que procurou, no campo cultural,
manter a defesa do nosso mercado. Ele entendia que,
por intermédio da identidade cultural, poderíamos de
fender o processo econômico mais afeto às pressões
internacionais.

Nessa época, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o cinema brasileiro logrou o maior índice de au
diência, com 40% para os títulos nacionais, para o
que contribuía a obrigatoriedade de 140 dias de exibi
ção de filmes brasileiros. O Brasil apresentou o maior
índice de crescimento mundial no tocante à indústria
cinematográfica, e internamente chegou a assustar
os interesses do cinema norte-americano.

Começamos também a conquistar os mercados
da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia e da

Venezuela. Uma lição nos fica dessa época, qual
seja, a de que, com o correto apoio governamental e
sem cerceamento amplo da criatividade, o cinema
brasileiro pôde solidificar-se internamente e ganhar
mercados além de nossas fronteiras.

Durante os anos ao, com as crises econômicas,
lamentavelmente houve uma decadência. É claro que
o Sr. Collor de Mello acabou jogando a pá de cal, es
gotando praticamente a produção nacional do cine
ma. Ele chegou a reeditar uma legislação, vetou vári
os artigos, mas, nessa época, para VExas. terem
idéia, o cinema nacional alcançava apenas 2% de au
diência aqui. O cinema norte-americano, com seus tí
tulos, tinha 90% de domínio do mercado exibidor.

A partir de 1994, com a Lei do Audiovisual, come
çamos a sair novamente para o mundo com Central do
Brasil, O que é isso companheiro e O Quatrilho, com
prêmios em Berlim e Veneza. Hoje, o filme brasileiro
conta com aproximadamente 10% do mercado.

Graças a Deus, de uma produção no início dos
anos 90 que não passava de três a quatro filmes, ago
ra os sucessos populares avolumam-se, do que são
provas Cidade de Deus, Deus é Brasileiro e Carandi
ruo Desde a Lei do Audiovisual, foram produzidos
mais de 250 filmes, sendo 70 de diretores estreantes.

Concedo aparte ao Deputado Marcelo Ortiz.
O Sr. Marcelo Ortiz - Parabenizo o nobre

Deputado Jovino Cândido. Poucos sabem do trabalho
que VExa. desenvolveu em prol da cultura com sua
participação efetiva no cinema brasileiro. Vivi momen
tos gloriosos do cinema nacional. Tive a oportunidade
de assistir a esses filmes quando rapazola e, depois,
um pouco mais velho, tendo a consciência efetiva do
que era o cinema nacional. Sentimos na pele, na car
ne, na nossa economia a diminuição da possibilidade
de estarmos quase dominando a América do Sul com
nosso cinema. Portanto, registro o trabalho de V.Exa.
para o bem do cinema nacional com o nosso muito
obrigado. Sou da região onde está instalado o maravi
lhoso Museu Mazzaropi.Amácio Mazzaropi foi um ar
tista que levou o nosso cinema a todo o mundo. Agra
deço a V Exa. a oportunidade de fazer esse reconhe
cimento. Muito obrigado.

O SR. JOVINO CÂNDIDO - Eu é que agradeço,
Deputado Marcelo Ortiz.

Sr. Presidente, o bom momento é sempre opor
tuno para permitir avanços significativos. Vivemos um
bom momento no cinema, o que nos indica a ocasião
propícia para sedimentar esse processo. Observa
mos que o diálogo sobre a cinematografia brasileira
se concentra entre o Poder Executivo e a classe de ci-

I
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neastas. O Legislativo, como representação da Casa
do povo, necessita dedicar-se mais ao tema. Creio ter
chegado a hora para trazermos ao Congresso Nacio
nal o debate mais aprofundado sobre o desenvolvi
mento futuro de nosso cinema. Toda uma série de as
suntos encontram-se em questionamento. É por isto
que sugiro que venhamos, o quanto antes, a integrar
aos nossos trabalhos o diálogo sobre este importante
segmento da indústria cultural, o que poderia se dar
através da convocação de audiências públicas, na
qual examinaríamos, de forma abrangente, em con
junto com as principais autoridades governamentais
e com os cineastas, os rumos, as tendências, as defi
ciências, as virtudes, as propostas e as recomenda
ções capazes de consolidar e de ampliar esse impor
tante setor de nossa vida cultural.

Sr. Presidente, sem ser exaustivo, gostaria de
levantar alguns aspectos que me parecem relevantes
ao tema. São eles:

1) O cinema nacional necessita da ga
rantia de espaço. Hoje, como disse, alcan
çamos apenas 10% de audiência para fil
mes nacionais, quando já havíamos logrado
índice de 40%. A televisão brasileira, com
elevado grau de nacionalização em seu ho
rário nobre, nos indica que dispomos de níti
da vocação para o audiovisual. Somente
nos EUA uma televisão apresenta índices
equivalentes ao nosso. Como os títulos nor
te-americanos invadem nosso mercado ci
nematográfico em mais de 90%, devemos
nos preocupar com a questão dessa hege
monia, que com o tempo, poderá afetar in
clusive nossos valores culturais.

2) A obrigatoriedade de exibição de fil
mes brasileiros é elemento importante para
assegurar a presença dos títulos nacionais.
Essa obrigatoriedade, devido à nossa pró
pria deficiência de fiscalização, e em alguns
períodos pela própria baixa qualidade de
nossos filmes, deixa de ser cumprida em
sua totalidade. É hora de passarmos em re
vista essa matéria, analisando suas diferen
tes regulamentações ao longo do tempo, a
fim de alcançarmos denominador comum
que nos possibilite chegar a um percentual
"ótimo" capaz de contribuir para o fomento
da atividade cinematográfica no Brasil.

3) A globalização na área cinematográfi
ca tem uma via única. Embora os norte-ame
ricanos desfrutem de 90% de nosso mercado,

nossas produções são praticamente inexisten
tes naquele país. A propósito, o mercado dos
EUA para filmes estrangeiros é de apenas
2%. Aqui vale uma consideração. Os EUA têm
uma nítida política para sua indústria de co
municação que abrange e protege não só o
cinema, mas também a televisão, a música, o
teatro, enfim, a indústria cuhural.

O apoio governamental norte-america
no é tão evidente que o país autorizou o fi
nanciamento para a instalação de redes de
cinema Multiplex em todas as partes do
mundo, visando, obviamente, a exibir filmes
americanos. Os recursos para tal fim são
concedidos a uma taxa de 2,5% de juros ao
ano. Os ganhos, que já constavam da pro
dução e distribuição, são agora ampliados
com o processo de exibição. Segundo o pre
sidente da Motion Pictures, o objetivo é o
domínio de 100% do mercado no mundo.

Eles têm uma cultura desenvolvida
em escala industrial. E essa cultura serve,
nitidamente, a todos os demais interesses
comerciais do país. Nos dias de hoje, 25%
da pauta de exportação dos EUA corres
pondem à indústria cultural. E nessa linha
de expansão passaram a participar de
co-produções, com exemplos, inclusive, no
Brasil, para ufanismo de vários de nossos
cineastas.

4) O cinema brasileiro necessita do
Estado em termos de apoio amplo, mas sem
paternalismo. Os recursos derivados dos in
centivos são fundamentais para a atividade,
assim como maior entrosamento com o setor
privado e com capitais externos, a fim de
permitir o estabelecimento de uma verdadei
ra indústria cinematográfica nacional. Esta é
uma reivindicação que data dos primórdios
do cinema nacional e até agora não resolvi
da. O assunto é de capital importância, so
bretudo no atual momento de globalização,
onde a potência hegemônica, os EUA, domi
nam amplamente nosso mercado.

5) O cinema constitui também fonte
importante de geração de renda e trabalho.
Considera-se que cada filme gera cerca de
200 empregos diretos, além de outros 200
indiretos, ocupando nível de mão-de-obra
de médio para sofisticado. A isto se deve
acrescentar, quando for o caso, o movimen
to das receitas originárias do exterior, além
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do fato de o custo de uma produção de lon
ga-metragem no País - em média, menos
de 1 milhão de dólares - ser menor do que
em outros mercados.

6} A descentralização da produção é
outro elemento a ser examinado. Um grupo
significativo de cineastas julga importante um
esforço para desconcentrar a atividade, ora
situada no eixo Rio/São Paulo. Trata-se de
regionalizar a produção, de forma a permitir
que os incentivos fiscais cheguem a um nú
mero cada vez maior de autores.

7} A ampliação do número de salas de
exibição e o custo dos ingressos devem ser
matérias de estudo, a fim de permitir seja o ci
nema levado a contingente populacional mais
expressivo. A realidade de hoje indica que o
filme é caro para as camadas populares, e
apenas as classes média e alta têm acesso
às salas de exibição ora localizadas em
shoppings. A propósito, também algo deve
ser pensado no tocante ao aumento do nú
mero de salas no País. Atualmente, elas esta
riam próximas as 2.000 unidades para uma
população de 175 milhões de habitantes. O
México, por exemplo, tem situação bem mais
favorável que a brasileira, pois para seus 100
milhões de habitantes, dispõe de 4.000 salas.

8) A criação da Agência Nacional do
Cinema - ANCINE, no Governo passado,
com o propósito de analisar, aprovar e acom
panhar os projetos relacionados aos benefí
cios das Leis 8.313/91 e 8.685/93, respecti
vamente, Lei Rouanet e Lei do Audiovisual,
constituiu passo importante nas atividades
de fomento à indústria cinematográfica. A
agência prevê, ainda, o estabelecimento de
escritórios regionais que, sem dúvida, pode
rão contribuir nas tarefas de descentralização
da atividade. No momento, contudo, não ha
veria "condições operacionais para isto", de
acordo com o Ministério da Cultura.

É importante ressaltar que, em sua
concepção, a agência deveria tratar especi
ficamente as questões comerciais da ativi
dade, daí por que ficaria vinculada à área de
indústria e comércio do Governo federal.
Com seu deslocamento recente para o Mi
nistério da Cultura, o mesmo deverá proce
der a modificações significativas, a fim de
adentrar uma área na qual lhe falta a neces
sária expertise. A ANCINE constitui, assim,

outro foco de atenção, requerendo exame
aprofundado, com vistas a dotar a entidade
de capacitação e recursos necessários ao
seu funcionamento adequado.

9) De 1995 a 2002, foram produzidos
no Brasil 190 longas-metragens, 340 docu
mentários culturais e mais de 670 cur
tas-metragens. O Ministério da Cultura, nes
se período, investiu em recursos orçamentá
rios 75 milhões de reais, que se destinaram
sobretudo a estimular o processo de qualifi
cação profissional e o produto audiovisual
brasileiro, bem como a apoiar a produção de
documentários, curtas e longas-metragens
de importância artística e cultural. Por meio
das leis de incentivo, nessa mesma época
foram investidos 646 milhões de reais.

Evidentemente, tanto o volume de recursos
quanto as áreas envolvidas encontram-se bastante
aquém das necessidades e responsabilidades para
que se promova, efetivamente, a indústria cinemato
gráfica no Brasil. Essa discussão reveste-se de ca
ráter prioritário, e o Congresso é o foro ideal para a
promoção desse debate, como muito bem disse o
nosso colega há pouco.

Ao longo desta minha apresentação, procurei fo
calizar as principais virtudes, os problemas, mesmo teo
ricamente, sem poder enumerá-los. Procedi desta for
ma no afã de suscitar maior diálogo sobre o assunto no
âmbito desta Casa, e cercado das melhores intenções
de poder prestar colaboração, ainda que modesta, à ca
usa do cinema brasileiro. Não podemos permitir que a
inércia, o desinteresse e mesmo o acúmulo de priorida
des em outros terrenos nos afastem dos necessários
esforços que poderão premiar as gerações brasileiras,
presentes e futuras, do concurso desse essencial ele
mento de nossa formação cultural que é o cinema.

Como dizia Glauber Rocha, nos idos de 1966:

"O cinema é uma indústria, certo; mas
uma indústria cultural. Uma indústria cultu
ral tem que ser amparada pelos órgãos ofi
ciais, tem que ter do Estado todo o incenti
vo possível, e ao mesmo tempo toda a li
berdade possível".

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jovino Cândi
do, o Sr. Gonzaga Patriota, 10 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pastor Francisco
Olímpio, § 2 0 do art. 18 do Regimento Intemo.
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O SR. CÉSAR MEDEIROS - Sr. Presidente, ao IPHAN, que tem como principal iniciativa o projeto
peço a palavra pela ordem. Monumenta, financiado pelo Ministério da Cultura e

O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio) - pela Prefeitura Municipal com ajuda da UNESCO e do
Tem V.Exa. a palavra. Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O SR. CÉSAR MEDEIROS (PT - MG. Pela or- Nobres Parlamentares, não venho a esta tribu-
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- na somente para sintetizar e descrever a cidade de
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje reporto-me a 1698, Ouro Preto e sua história; venho, sim, lhes falar para
ano em que um grupo de bandeirantes, chefiados por juntar minha voz e angustia à de tantos ouro-pretanos
Antônio Dias, descobriu o Pico do Itacolomi, monta- e cidadãos brasileiros que buscam socorro em nome
nha famosa pelo achado de ouro puro nos rios que a daquela cidade, a qual se encontra ameaçada por to-
rodeiam. Essa descoberta elevou a produção do ouro dos os prismas.
no Brasil, entre os anos de 1700 a 1770, para pratica- Seus museus e casarios, que guardam a histó-
mente igual a toda a produção da América, alcançan- ria de exploração e lutas por liberdade, estão amea-
do cerca de 50% do que o resto do mundo produziu çados de perder o título de Patrimônio Histórico da
nos séculos XVI, XVII e XVIII. Humanidade, devido à multiplicação dos sinistros, da

Entretanto, tal descoberta desencadeou um dos violência, do desemprego, da exploração e, o que é
piores males que herdamos de nossos antecessores, pior, em conseqüência do próprio poder político. Este
isto é, a ambição e o desejo pela riqueza fácil, que, in- ameaça sua história de liberdade e lutas com opres-
felizmente, alguns dos homens de hoje não conse- sões, denúncias de desmandos econômicos, políti-
guem dominar. Já naquele tempo os homens come- cos e malversação da coisa pública, que incansavel-
çaram a abandonar o campo e as indústrias pela falsa mente têm sido objeto de demandas judiciais perdi-
busca da riqueza fácil, intitulada, à época, como "cor- das ao longo do tempo pela morosidade do Judiciário,
rida do ouro no Brasil". o que, caros companheiros, cumpre a nós corrigir.

O excesso na busca da "pedra negra" contribuiu Mu~os dirão que o mesmo acontece em todo o
para a imigração de inúmeros mineiros, multiplicando Brasil. Mas é diferente, porque Ouro Preto é vitrine do
a escravidão e dando origem a uma vila hoje denomi- País e o que estamos mostrando ali é o pior: poluição,
nada Ouro Preto, cidade reconhecida como o maior medo, chuva ácida, doenças e doentes, denúncias não
conjunto homogêneo de arquitetura barroca do Brasil, apuradas de corrupção, abuso tradicional do poder.
posto que, no auge do ciclo do ouro, foi totalmente Manuel Bandeira já nos conclamava há muito a
construída por artistas e escravos, que dos modelos salvar Ouro Preto. Agora eu o plagio e peço ao meus
europeus criaram um estilo próprio, o nacional. colegas de bancada que não abandonemos os com-

De Ouro Preto, cidade de interior, todos já ouvi- panheiros da base ouro-pretana que lutam por sanar
ram falar. O Município, que possui mais de 70 mil habi- essa situação, a qual não vale relatar aqui. Peço a to-
tantes, está situado entre 900 e 1.100 metros de altitu- dos os Parlamentares mineiros que olhem por Ouro
de numa extensão de 1.200 quilômetros quadrados. Preto, não com olhos eleitoreiros, mas com a visão ci-

Srs. Parlamentares, em 1938, em virtude de seu dadã de combate ao coronelismo, de combate à cor-
belo estilo cultural, a cidade foi tombada como Patri- rupção, de combate aos desmandos denunciados e
mônio Nacional. Isto devido a um movimento nacional nunca apurados.
de proteção à memória cultural, iniciado na década Não queremos aqui acusar ou lançar suspeitas
de 20, que culminou, em 1937, com a criação do Ser- sobre nenhuma facção; queremos, sim, pedir a apura-
viço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - ção dos fatos e a agilidade das autoridades judiciárias
SPHAN. para que Ouro Preto possa vivenciar a paz que não

Já em 1980 veio o reconhecimento internacio- sente há séculos.
nal, ou seja, a cidade foi declarada pela UNESCO Sim, desde que Antônio Dias de Oliveira, ainda
como Patrimônio Cultural da Humanidade. Reconhe- em 1691, avistou o pico que se chamou Ita-curumi
cimento que, infelizmente, se vê ameaçado nos dias (que significa pedra criança), hoje denominado de Ita-
de hoje, em virtude do crescimento desordenado, das colomi, aquele povo viveu os tristes açoites da escra-
reformas sem autorização em imóveis tombados, das vidão, a exploração coronelista que ainda persiste
ocupações nos sítios históricos e encostas da cidade, como cultura da obediência e do medo. Ninguém
desafiando de forma incontestável a cidade barroca e pode esquecer Tiradentes. A diferença é que hoje o
o órgão responsável por sua preservação. Refiro-me esquartejamento é moral. Rasgam-se documentos,

,.._,,",,,.~".,,~".,,,.,~.~. ,,, ,,, ,,__,,,,,,,, •._.__.'I_"_. '__"'~"._Ilf,',"","'''_'_'''''''' ''. '__ '""~"_
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queimam-se papéis importantes, escondem-se de
núncias.

Caros colegas, peço socorro em nome da cida
de, propondo a interferência imediata nas questões
ouro-pretanas no que se refere ao papel fiscalizatório
desta Casa. Ouro Preto não é um Município qualquer,
é patrimônio da humanidade. E vamos perder esse tí
tulo se o deixarmos sozinho, à mercê dos mercenári
os que exploram seu turismo, suas últimas riquezas,
que sujam seus casarios e depredam seus museus.

Denúncias que visualizam os desmandos já as
tenho em meu gabinete. Outras, façamos nosso papel
fiscalizador e vamos juntos salvar Ouro Preto das gar
ras da ganância do poder político hereditário naquela
cidade, berço da liberdade. Não é tarde, mas precisa
mos nos apressar.

Por oportuno, Sr. Presidente, gostaria de anun
ciar ao povo daquela terra que já estive em audiência
com o Exmo. Sr. Ministro da Educação, Cristovam Bu
arque, encaminhando-lhe as denúncias apresenta
das contra a atual direção do CEFET para que sejam
tomadas as devidas providências.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)

- Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, segundo
notícia divulgada em jornal, o Ministro Gilmar Men
des, do Supremo Tribunal Federal, deu ontem prazo
de 48 horas para que o Presidente Lula explique as
críticas feitas por S.Exa. ao Judiciário.

Como membro do Observatório Judiciário no
Estado do Ceará, coloco-me à disposição do Presi
dente Lula - já solicitamos formalmente uma audiên
cia com S.Exa. - para levar até ele as denúncias que
temos, algumas já apuradas e outras tantas em fase
de apuração, as quais poderão evidentemente
dar-lhe subsídios para entrar com mais força na luta
pela moralização, democratização e dignificação do
Poder Judiciário.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o assunto que trago hoje a esta Casa
é extremamente grave. Recebi ontem, no início da

madrugada, a notícia de um atentado à vida do Vere
ador Manoel Mattos, do Município de Itambé, em Per
nambuco. S.Exa. vem sofrendo constantes ameaças
devido às denúncias que tem feito contra a ação dos
grupos de extermínio que agem na região da fronteira
entre a Paraíba e Pernambuco, conhecida área de de
sova dos criminosos.

Por volta das 23h, quando o Vereador retornava
da cidade de Condado, em direção a Itambé, nas pro
ximidades do engenho Merepe, dois carros surgiram
do canavial, um de cada lado da pista, bloqueando a
estrada na tentativa de fazer parar o carro de Manoel
Mattos.

Por sorte ou providência divina, o motorista do
Vereadorfoi mais habilidoso. Com uma manobra rápi
da, conseguiu dar meia volta, livrar-se dos persegui
dores e fugir em alta velocidade.

No entanto, nobres colegas, compreendo a sor
te não como obra do acaso. Sei que Deus faz a sua
parte, mas não exime os homens de suas responsabi
lidades.

E quais são nossas responsabilidades como
Parlamento soberano de um povo expurgado em
seus mais elementares direitos de cidadania, como é
o direito à vida? O que é preciso para que se cum
pram as medidas cautelares da Comissão Interameri
cana de Direitos Humanos da OEA, que determinou
ao Brasil, reiteradas vezes, providências no sentido
de garantir a vida do Vereador e de outras pessoas
ameaçadas?

Manoel Mattos precisará morrer e tornar-se o
mártir emblemático de uma tragédia que insistimos
em varrer para baixo do tapete? Será necessária a
cobertura da imprensa internacional para que o Brasil
olhe por alguns instantes para uma de suas maiores
tragédias cotidianas?

O Nordeste, hoje, com legiões de excluídos, ex
põe as chagas centenárias da exploração, da miséria
e sobretudo da impunidade, por meio da onipotência
dos coronéis senhores da vida e da morte. As ações
dos grupos de extermínio e das milícias privadas são
o retrato de uma terra onde a lei é afrontada sistemati
camente, onde as autoridades são omissas, coniven
tes ou mesmo cúmplices do crime organizado.

O Vereador, nosso companheiro de partido, mili
tante das causas populares, é uma vítima ameaçada,
que tem rosto, nome e endereço. S.Exa. é citado nos
relatórios que entregamos às cortes internacionais.

Já solicitamos aos órgãos federais e estaduais,
em diversos ofícios e em contatos pessoais, provi
dências para que o Vereador receba alguma forma de

I



21074 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

proteção. Contudo, até o momento, além da proteção
divina, conta com a dedicação do seu segurança par
ticular e um colete à prova de balas.

Sras. e Srs. Deputados, esta Casa tem de se
pronunciar a respeito do que vem acontecendo no Nor
deste. É preciso que as autoridades competentes fa
çam com que as leis de nosso País sejam cumpridas.

Não é possível que os líderes de um dos grupos
de extermínio, policiais militares, mesmo presos nos
quartéis da corporação, na região de João Pessoa,
continuem comandando a ação dos seus comparsas.
Em uma afronta ao Estado de Direito e às instituições
do País, eles ameaçam abertamente todos os que, a
exemplo do Vereador, lutam para que os criminosos
sejam entregues aos tribunais.

Faremos alguma coisa para que as leis sejam
cumpridas e agora tenhamos garantidos os preceitos
constitucionais? Ou precisaremos que alguma outra
autoridade ameaçada morra para que este Parlamen
to se pronuncie e busque aprovar, no calorda indigna
ção popular, projetos de endurecimento penal, que
em nada contribuem para uma resposta definitiva às
verdadeiras questões que afligem nossas populações
aviltadas?

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)

Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB - ES. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, co
munico que foi realizado almoço com o Presidente
Lula, a convite do Presidente desta Casa, ao qual
compareceu a bancada do PSDB.

Como não poderia ser, nessa conversa saudá
vel, democrática e responsável, a bancada do PSDB,
que sempre fez política com responsabilidade, ouviu
a explicação do Presidente Lula sobre as reformas,
expôs com clareza sua posição histórica, conhecida
do povo brasileiro, calçada nos princípios das ações
administrativas do Governo Fernando Henrique, e de
ixou claro que votará a favor das reformas que forem
de interesse do povo brasileiro.

Parabenizo o Presidente desta Casa e o Presi
dente da República pela iniciativa. Cumprimento ain
da o Líder do PSDB e toda a nossa bancada pelo
comportamento civilizado, democrático e responsá
vel para com o povo brasileiro e as reformas, que se-

rão amplamente discutidas e votadas dentro de todo
um programa e do nosso compromisso com o povo
brasileiro.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nos Anais
desta magna Casa de leis, a qual muito me honra per
tencer, uma data por demais significativa comemora
da no último dia 26 de abril. Trata-se dos 146 anos de
independência política do paraíso ecológico que é a
calorosa cidade de Monteiro Lobato, localizada no
Vale do Paraíba paulista.

Monteiro Lobato surgiu como núcleo espontâ
neo de um povoamento até então considerado bairro
rural da tradicional e importante cidade de Taubaté,
durante a fase áurea da cafeicultura no Vale do Paraí
ba. Antes de se chamar Monteiro Lobato, o Município
possuiu quatro nomes diferentes: Freguesia das Esta
cas, citada na ata da primeira sessão de Câmara dos
Vereadores de Taubaté, em 8 de outubro de 1857;
Vila das Palmeiras do Buquira; Vila do Buquira; e Mu
nicípio de Buquira. Buquira é de etimologia tupi-gua
rani e significa, segundo historiadores, ribeirão dos
pássaros.

A denominação atual de Monteiro Lobato para o
Município, a partir de 1950, foi uma homenagem ao
escritor José Bento Monteiro Lobato, neto do Viscon
de de Tremembé, um dos maiores expoentes da lite
ratura brasileira, honrado cidadão vale-paraibano que
até hoje, passado mais de cem anos de seu nasci
mento, encanta e desperta por sua literatura infantil o
sentimento magnânimo da criatividade propiciada
pela leitura. Na Fazenda Buquira, depois denominada
Fazenda do Visconde e Sítio do Pica-Pau Amarelo,
Monteiro Lobato viveu parte de sua vida e iniciou sua
carreira literária com Contos dos Urupês.

Hoje esse paraíso ambiental dispõe de melhor
estrutura, com cerca de quatrocentas propriedades
agropecuárias e 320 quilômetros de estradas, e tem
sua economia centrada na pecuária leiteira. Mas seus
corretos administradores, movidos pela ação incan
sável do nobre Vereador Wilson Guimarães, ex-Presi
dente por duas oportunidades da Câmara Municipal,
filiado ao Partido Verde, visualizam toda a potenciali
dade turística do Município. Empenham-se em que
Monteiro Lobato seja em breve considerada pelo Go
verno do Estado de São Paulo estância turística, pro-
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piciando novos investimentos para que a cidade exer
ça uma vocação natural ao seu desenvolvimento.

Parabéns à iniciativa do nobre Vereador Wilson
Guimarães. Saúdo todos os honrados edis da cidade
em seu nome. Aproveito, ainda, a oportunidade para
parabenizar o trabalho do Prefeito João Bueno da Sil
va, que pela terceira vez foi alçado pela população 10
batense ao posto máximo do Executivo Municipal.

Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados, convido
todos os nobres Parlamentares a conhecerem a geo
grafia deslumbrante desse prazeroso Município, com
destaque para as cachoeiras de Santa Bárbara e do
Roncador, o Salto dos Pretos, a Serra da Mantiqueira,
Trabiju e Matinada, as Pedras Brancas, Palmital e Quei
xo d'Água, e a fazenda do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Cristão fervoroso que sou, nunca deixo de visitar e pe
dir a benção a Nossa Senhora do Bonsucesso em sua
centenária Igreja Matriz. Também me emociono sem
pre que vou à gruta de Nossa Senhora de Lourdes.

A gruta, um monumento artificial inaugurado no
dia 10 de novembro de 1959, é manifestação da devo
ção popular à Nossa Senhora de Lourdes. O trabalho
foi realizado pelo artista Francisco Ferreira Santeiro.
O local é visitado por inúmeros devotos, que acendem
velas, e também por pessoas que buscam água na
bica, que jorra continuamente.

Reitero desta tribuna meu compromisso em tra
ba�har pelo desenvolvimento dessa aprazível cidade,
que contribuiu para o Vale do Paraíba ter sua voz re
presentada nesta Câmara Federal.

Parabéns a todo o povo lobatense! Parabéns a
Monteiro Lobato!

Sr. Presidente, em 29 de abril, a estância turísti
ca de Campos do Jordão, maravilhosa cidade locali
zada na Serra da Mantiqueira do meu querido Estado
de São Paulo, também comemorou mais um aniver
sário de emancipação política.

Essa grandiosa cidade surgiu de um povoado
nascido em 1874, que veio a se transformar em es
tância de repouso e, na década de 20, firmou-se
como centro de tratamento de doenças pulmonares,
procurado por enfermos de todas as partes do País.
Da vila materde São Mateusdo Imbiri, mais tarde de
nominada Vila Jaguaribe, a cidade estendeu-se pelo
vale do ribeirão Capivari, dando origem a outros bair
ros, urbanizados pelos pioneiros John Robert Reid 
Vila Abernéssia - e Embaixador José Carlos de Ma
cedo Soares - Vila Capivari.

Em meados da década de 40, Campos do Jor
dão possuía quatorze sanatórios. As dezenas de pen
sões, a maioria nas Vilas Abernéssia e Jaguaribe,

completavam os leitos, sempre insuficientes para
acolher todos os doentes. Foi a primeira fase da es
tância, da solidariedade humana com o ciclo da doen
ça, decantada de forma romântica por Dinah Silveira
de Queiroz em Floradas na Serra e descrita de forma
realista por Paulo Dantas em Cidade Enferma.

Era o início da transição de Campos do Jordão
cidade-saúde para cidade-turismo.

Alguns fatores contribuíram decisivamente na
transformação: zoneamento, construção do Palácio
do Governo e de hotéis exclusivamente para turistas,
de classe internacional. Eles foram as molas propul
soras de transformação da estância.

As obras do Palácio Boa Vista iniciaram-se em
1938, quando era interventor federal no Estado de
São Paulo nosso saudoso Dr. Adhemar de Barros, e
concluídas 26 anos depois, em 1964, quando S.Sa.
voltou a governar São Paulo.

O Grande Hotel, hoje restaurado e administrado
pelo SENAC, foi construído em 1944 pelo Governo do
Estado. No ano seguinte foi instalado o cassino, que
funcionou até 1946. Outros hotéis de classe internacio
nal constituíram-se em fatores de incremento do turis
mo, que nascia nessa década: Hotel Toriba, em 1943,
Hotel Rancho Alegre, em 1946, e Hotel Vila Inglesa,
em 1947.

Acompanhando o crescente fluxo de turistas, o
Estado de São Paulo investiu na estância através da
instalação de equipamentos turísticos e da realização
de importantes eventos artísticos e culturais. O Festi
val de Inverno, que nasceu no Palácio Boa Vista, é
hoje certamente o mais importante festival de música
erudita do País.

Para abrigar esse evento de renome internacio
nal foi construído o Auditório Cláudio Santoro e, jun
to a ele, o Museu Felícia Lerner. O Parque Estadual
reserva ecológica da Mantiqueira -, criado em 1941
com o objetivo de proteger o remanescente da mata
de araucárias, tem atualmente como meta o ecotu
rismo.

Aproveito a oportunidade em que essa maravi
lhosa cidade comemora mais um aniversário para re
afirmar meu compromisso com a cidade de Campos
do Jordão. Tenham a certeza de que deste Planalto
Central estarei ativamente defendendo os interesses
de toda a população desse pedacinho do Velho Mun
do, construído na exuberante Serra da Mantiqueira.

Parabenizo o Prefeito Lélio Gomes, pela profí
cua gestão à frente do Município e como Parlamentar
e grande cinéfilo, defensor incansável da indústria ci
nematográfica brasileira e de toda sua cinematogra-
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fia. Lanço desta tribuna o compromisso de, conjunta- ensaio foi incluído entre os vinte livros mais importan-
mente com os órgãos competentes, encampar a idéia tes já publicados por autores brasileiros.
de realizarmos em Campos do Jordão um festival de Foi presidente nacional da Ordem dos Advoga-
cinema brasileiro de curta e longa metragem, propici- dos do Brasil, de 1977 a 1979. Lutou pelo fim dos Atos
ando ao Estado de São Paulo uma panorâmica real e Institucionais e ajudou a consolidar o processo de
valorosa do cinema brasileiro atual. Será um grande abertura democrática nos anos 70. Com ele a sede da
evento, que impulsionará definitivamente o turismo no OAB, no Rio, transformou-se num front de resistência
Vale do Paraíba paulista e alcançará repercussão in- pacífica contra o regime militar. Partiu de lá a primeira
ternacional, revertendo para a população vale-parai- grande denúncia circunstanciada contra tortura de
bana melhores índices de qualidade de vida e desen- presos políticos. No Governo João Figueiredo, lutou
volvimento. pela anistia ampla, geral e irrestrita. Com a anistia e a

Parabéns a Campos do Jordão! retomada das liberdades políticas, a casa de Faoro,
Para concluir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- nas Laranjeiras, tornou-se lugar de encontro de políti-

tados, venho lamentar, com grande pesar, a morte do cos como Tancredo Neves e Luiz Inácio Lula da Silva.
grande jurista, escritor e acadêmico, imortalizado por Este propôs, sem sucesso, que Faoro entrasse na
sua obra e eleição para Academia Brasileira de Le- disputa presidencial em 1989, como candidato a
tras, Raymundo Faoro. vice-presidente.

Esse grande cidadão brasileiro nasceu em Va- Desde o momento em que deixou a OAB, foi co-
caria, nono distrito, Rio Grande do Sul, em 27 de abril laborador permanente da revista Senhor (segunda
de 1925. Eleito em 23 de novembro de 2000 para a fase), inspirador e parceiro na revista IstoÉ e no
cadeira n° 6, na sucessão de Barbosa Lima Sobrinho, Jornal da República, das quais foi presidente. Cola-
foi recebido em 17 de setembro de 2002 pelo acadê- borava atualmente na revista CartaCapital.
mico Evandro Lins e Silva. Recebeu o Prêmio José Veríssimo, da Acade-

Filho de agricultores, depois de 1930 sua família mia Brasileira de Letras (1959); o Prêmio Moinho
mudou-se para a cidade de Caçador, em Santa Catari- Santista, Ciências Sociais, em 1978 (é o terceiro pre-
na. Lá fez o curso secundário, no Colégio Aurora. For- miado, depois de Fernando de Azevedo e Gilberto
mou-se em Direito, em 1948, pela Universidade Fede- Freyre); e a Medalha Teixeira de Freitas, do Instituto
ral do Rio Grande do Sul. Transferiu-se, em 1951, para dos Advogados do Brasil.
o Rio de Janeiro, onde advogou e fez concurso para a O Brasil está em luto. Consigno meus votos de
Procuradoria do Estado, na qual se aposentou. grande pesar à família e a todo o povo brasileiro pela

Colaborou na imprensa desde o tempo de estu- perda de um grande e importante filho, cuja vida foi
dante universitário. Foi co-fundador da revista Quixote, um monumento em prol da democracia do País.
em 1947, e escreveu para diversos jornais do Rio Era o que tinha a dizer.
Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo. O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço
Além de jurista, era um dos mais importantes cientis- a palavra pela ordem.
tas sociais brasileiros, autor de ensaios de direito e O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio) -
ciências humanas. Referência obrigatória na teoria Tem V.Exa. a palavra.
política do Brasil contemporâneo, Faoro conquistou o O SR. RONALDO DIMAS (PSDB - TO. Pela or-
respeito dos intelectuais do País através de suas aná- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, proto-
lises críticas do Estado, que contribuíram para o de- colei nesta Casa projeto de lei que isenta de multa as
senvolvimento da literatura crítica nacional. pequenas e microempresas e pessoas físicas que

Seus leitores mais críticos (entre os quais Mino não entregaram no prazo legal a declaração do
Carta e Sob Fernandes) lhe atribuem dons proféticos. Imposto de Renda. É grande a preocupação, pois são
Em Os Donos do Poder, publicado em 1958, analisa a inúmeras pequenas microempresas. Peço o apoio de
formação do patronato brasileiro. Busca as raízes de todos os Srs. Deputados.
uma sociedade na qual o poder público é exercido, e O SR. EDUARDO GOMES - Sr. Presidente,
usado, como se fosse privado. É um teorema que Fa- peço a palavra pela ordem.
oro demonstra percorrendo a história luso-brasileira O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio) -
dos seus primórdios até Getúlio Vargas, antecipando Tem VExa. a palavra.
os rumos seguintes. Em enquête feita pela revista O SR. EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela
Veja com os principais intelectuais brasileiros, esse ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
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sessão anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

Aproveito a oportunidade para convidar os Srs.
Deputados para a grande manifestação democrática
que ocorrerá no sábado, na cidade de Palmas, Capi
tal do Tocantins, com a Convenção Nacional do PSDB
Jovem. Será uma grande festa da social democracia
brasileira, que contará com a presença de mais de
1.500 jovens do País inteiro, quando será eleito Presi
dente o jovem advogado Bruno Galan, da cidade de
Porto Nacional.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)

- Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, com muita tristeza,
quero registrar na Câmara dos Deputados a morte, na
cidade do Rio de Janeiro, do advogado e jurista Ray
mundo Faoro, intelectual de renome e figura das mais
destacadas no mundo das letras no Brasil.

Membro da Academia Brasileira de Letras, onde
ocupava a cadeira que havia pertencido a outro gran
de intelectual brasileiro, o jornalista Barbosa Lima So
brinho, Raymundo Faoro faleceu aos 78 anos, vítima
de enfisema pulmonar. Era gaúcho de Vacaria, onde
nasceu em abril de 1925. Filho de agricultores, estu
dou Direito na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Mais tarde transferiu-se para o Rio de Janeiro,
onde exerceu a advocacia e trabalhou na Procurado
ria do Estado.

Homem determinado e destemido, Raymundo
Faoro ganhou notoriedade ao presidir a Ordem dos
Advogados do Brasil entre 1977 e 1979, período em
que enfrentou de forma corajosa o regime autoritário e
participou ativamente da luta pelo restabelecimento do
Estado de Direito no País. Faoro transformou a OAB na
grande trincheira pela redemocratização do Brasil, de
nunciando casos de tortura e defendendo anistia am
pla e retorno imediato dos exilados políticos.

Nos anos 70, a casa de Raymundo Faoro, no
bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, tor
nou-se a sede da resistência democrática à ditadura
militar. Figuras como Ulysses Guimarães, Tancredo
Neves, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio
Lula da Silva freqüentavam a residência nos anos de
chumbo para trocar idéias e receber orientações do
combativo advogado.

Intelectual de vanguarda, é de sua autoria o
clássico Os Donos do Poder, um alentado estudo so
ciológico sobre as origens do Estado brasileiro e a for
mação do patronato político nacional. O livro tem sido
apontado como uma das dez principais obras do pen
samento brasileiro, ao lado de Casa Grande e Senza
la, de Gilberto Freyre, de Minha Formação, de Joa
quim Nabuco, e de Formação do Brasil Contemporâ
neo, de Caio Prado Júnior.

Raymundo Faoro deixou extensa produção inte
lectual, esparramada em artigos públicos em jornais
e revistas, além de pareceres e opúsculos sobre te
mas filosóficos e jurídicos. É também autor do livro
Machado de Assis: A Pirâmide e o Trapézio, publi
cado em 1975, em que analisa profundamente a obra
do Bruxo do Cosme Velho e interpreta a sociedade do
século XIX.

Conheci Raymundo Faoro quando foi a Goiânia,
Capital de Goiás, em 1976, acompanhado de Teotô
nio Vilela, participar de seminário promovido pelos
estudantes universitários. Eu era então estudante de
Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás e
ele, sempre atencioso, debateu longamente conosco
a situação política do País, que na época vivia sob o
tacão do arbítrio. Pregou a resistência pacífica, mas
sistemática e corajosa, contra a ditadura, defendeu a
legalidade e condenou os atos institucionais que su
primiam as liberdades e desrespeitavam as garantias
fundamentais do cidadão.

Registro, portanto, Sr. Presidente, com muito
pesar o falecimento desse grande brasileiro, uma das
referências da democracia brasileira, personalidade
cuja voz sempre ecoou em favor dos fracos e oprimi
dos; homem de conduta irrepreensível, que dedicou
sua vida para a promoção dos valores sagrados do
Direito e da Justiça.

Peço que esta Casa transmita nossos votos de
pesar à família do advogado e jurista Raymundo Fao
ro, prestando a última homenagem a esse ilustre bra
sileiro. O Brasil fica mais pobre sem o brilhantismo e a
inteligência do advogado e jurista Raymundo Faoro.

Era o que tinha a registrar.
Muito obrigado.
O SR. ZICO BRONZEADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)

- Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é com grande alegria que
me reporto à visita que fez recentemente ao Acre,

I
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acompanhado de onze de seus Ministros, o Presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva. Como esperava o povo
acreano, esta foi uma oportunidade ímpar inteiramen
te aproveitada pelo Presidente. Lá, no meio da maior
floresta tropical do planeta, o Presidente tomou atitu
des que seguramente vão determinar no longo prazo
a alteração de todo o ambiente amazônico. A principal
delas foi a decisão de elaborar o mais rápido possível,
com o esforço de Ministros e Governadores da região,
o Programa de Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia, ou como se preferiu denominar, Amazônia
Sustentável.

Trata-se, Sr. Presidente, de atualizar todo o co
nhecimento sobre a Amazônia e contextualizá-Io de
conformidade com as novas diretivas políticas, traça
das por um Governo eminentemente voltado para as
questões sociais e para a superação das desigualda
des regionais.

O Ministro Ciro Gomes, da Integração Nacional,
e a Ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, foram
instruídos a liderarem este esforço governamental,
para que no curto prazo sejam ofertadas à decisão do
Presidente alternativas de inclusão definitiva da Ama
zônia no Projeto Nacional de Desenvolvimento.

É certo que a Amazônia não é homogênea, seu
espaço geográfico, que só no Brasil alcança cerca de
5,5 milhões de quilômetros quadrados, abriga subes
paços diferenciados, tanto em termos ambientais
como econômicos e sociais. Épreciso que uma políti
ca de ordenamento territorial leve em consideração
essa realidade e promova as potencialidades de cada
subespaço em suas diferenças. Projetar o futuro da
Amazônia implica em construir a integração de suas
próprias realidades mediante a promoção de suas
vantagens comparativas, e finalizar o processo de in
tegração latino-americana.

Sr. Presidente, sou um homem nascido na fron
teira do Brasil com a Bolívia. Sei bem o significado do
isolamento cultural e econômico de regiões que, a par
de pertencerem ao mesmo ecossistema e possuírem
baixo dinamismo econômico, não conseguem, por fal
ta de vontade política, estabelecer relações efetivas e
complementares em suas economias. A solução co
nhecida, e consensual há muito tempo, não se realiza
por falta de decisão política.

Quem neste País duvida da necessidade de
construção de pelo menos uma via de acesso ao
Oceano Pacífico pela Amazônia? Quem desconhece
o ganho de competitividade dos produtos do Cen
tro-Oeste e se exportados por essa via? Quem ignora
os efeitos econômicos gerados em arranjos e cadeias
produtivas auxiliares e complementares em toda a re-

gião? Desde quando isso é sabido? No entanto, a
passos de jabuti é que vamos aos poucos forçando os
sucessivos governos a vislumbrarem essa realidade.

O Presidente Lula, ao definir a necessidade de
um grande programa de desenvolvimento para a re
gião, centrado na sustentabilidade e no respeito aos
povos da floresta, de certo modo reconhece o passivo
da Nação com a região e se compromete com nosso
destino.

O povo do Acre se regozija em haver sido o anfi
trião dessa reunião e atribui ao Presidente Lula, que
em sua história tantos vínculos criou com nossa terra,
o papel de redentor de nossas esperanças!

Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, durante a votação da Medida
Provisória n° 112, que trata da criação de cargos na
carreira de policial federal e do Plano Especial de Car
gos do Departamento de Polícia Federal, ocorrida na
sessão de ontem, deparamo-nos com o projeto de
conversão elaborado pelo ilustre Deputado Paulo Pi
menta, cujo conteúdo inseriu três dispositivos por ini
ciativa do ilustre Relator. Esses dispositivos contem
plam ternas distintos do objeto da referida medida
provisória, sendo que um deles ficou sustentado no
parecer com a seguinte justificativa:

"Inserimos no texto do projeto de lei
que a seguir apresentamos artigo com reda
ção idêntica ao que consta do Projeto de Lei
n° 477, de 2003, que tramita em regime de
urgência nesta Casa(...) Quanto ao mérito, é
inegável sua importância, eis que tem por
escopo solucionar o problema gerado a par
tir da rejeição da Medida Provisória n° 71,
de 2002. Tal MP, entre outras matérias (...)"

Nesse ponto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, permito-me interromper a leitura do parecer do
Deputado Paulo Pimenta para, em primeiro lugar, re
gistrar como meritória a iniciativa do ilustre Parlamen
tar, porquanto as questões então inseridas na Medida
Provisória n° 71 , rejeitada em dezembro do ano pas
sado, ficaram, por manifestação expressa dos líde
res de todos os partidos, inclusive os que então fala
vam em nome do atual Governo, de serem resolvidas
com urgência. Contudo, passados quase seis meses,
somente a questão atinente aos auditores fiscais da
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Receita Federal sensibilizou o Governo Federal, o
que resultou no envio do Projeto de Lei n° 477, cujo
conteúdo foi agora abraçado pela Medida Provisória
n° 112. Isso demonstra que, havendo vontade políti
ca, as soluções se apresentam com agilidade.

A solução do problema dos auditores da Receita
merece os nossos aplausos. Contudo, o que me faz
chamar a atenção da Casa é o fato de que o acordo
resultante da rejeição da Medida Provisória n° 71, de
2002, passava pela solução das questões que envol
vem também as carreiras jurídicas do Governo Fede
ral, o que até o momento não ocorreu. Com isso, ad
vogados e defensores públicos federais, cuja situação
é a mesma dos auditores, não mereceram ainda igual
consideração por parte do Governo, ou seja, eles não
foram beneficiados com os dispositivos decorrentes
do acordo formulado no parecer do Deputado Mussa
Demes, Relator da Medida Provisória nO 71 .

Por essas razões, solicito ao Exmo. Sr. Presi
dente da República e ao Ministro-Chefe da Casa Civil
que solucionem as questões até agora deixadas de
lado relativas às carreiras jurídicas. Essas questões
envolvem especificamente os seguintes temas: igual
dade do percentual da Gratificação de Desempenho
das Atividades Jurídicas, dos atuais 30% para 50%,
mesmo percentual concedido às carreiras de fiscali
zação; a extensão da mencionada gratificação aos
defensores e advogados públicos aposentados, úni
cas carreiras não contempladas com a extensão, e, fi
nalmente, a inclusão da Procuradoria do Banco Cen
trai no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, para
uniformizar a atuação jurídica de toda a Administra
ção Pública Federal indireta.

Com isso, Sr. Presidente, estaremos dando im
portante passo na valorização dessas carreiras, cujos
integrantes, espalhados por todo o Brasil, atuam com
dedicação, desprendimento e enorme espírito públi
co, e o Governo cumprirá o compromisso assumido
com o Parlamento, eis que a matéria foi objeto de ma
nifestação tanto na Câmara quanto no Senado.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. autorize
ampla divulgação da presente manifestação nos meios
de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a Associação dos Peque-

nos Agrossilvicultores do Reflorestamento Econômi
co Consorciado e Adensado - RECA ocupa uma área
na zona fisiográfica da Ponta do Abunã, na localidade
denominada Nova Califórnia, distrito do Município de
Porto Velho, distando da Capital de Rondônia 352 qui
lômetros e de Rio Branco, Capital do vizinho Estado
do Acre, 135 quilômetros.

Nos idos de 1984, a Superintendência do
INCRA (SR-17) - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, de Rondônia, delimitou a Gleba Eu
clides da Cunha, na Ponta do Abunã, e assentou cer
ca de mil famílias, das quais sobraram apenas em tor
no de setecentas. O INCRA se limitou a fazer a entre
ga dos lotes, com a marcação da ''testada'' dos lotes e
a abertura de uma estrada de penetração até os fun
dos da gleba.

Em documento encaminhado nos primeiros me
ses de 1991 ao então Ministério da Agricultura e Re
forma Agrária, ao qual se vinculava o INCRA, os colo
nos se manifestavam frustrados, desiludidos, sem
confiança no Poder Público.

Em certo trecho do documento escreveram:

"O INCRA, responsável pelo assenta
mento, deixou os colonos entregues à pró
pria sorte, não os ajudou em nada. Há mais
da metade de um povo doente. É difícil ava
liar as conseqüências dessa situação. Na
verdade o que mais se percebe é o desâni
mo do povo. Alguns arriscam a voltar à ori
gem, mas a crise econômica e social os as
susta. O jeito é ficar e lutar para os agricul
tores se organizarem e mostrar ao mundo
que é possível um trabalho humano e convi
vência fraterna, com felicidade para todos,
em harmonia com a natureza".

Graças ao espírito associativista desenvolvido
na luta pela vida, cerca de 250 agricultores e suas fa
mílias, migrantes vindos do sul do País, com rápida
passagem por Rondônia, onde não conseguiram
obter terras e se fixar, estão trocando lavouras tradici
onais, as "lavouras brancas" (arroz, feijão, milho e
mandioca), café e cacau, por lavouras regionais, es
pécies florestais da Amazônia: castanha-do-pará, pu
punheira e cupuaçu, plantados sob a forma de siste
ma agroflorestal.

Além do forte associativismo e espírito de rígida
organização, os agricultores do RECA estão se em
papando de rara determinação ambiental, não em
pregam agrotóxicos, trabalham com espécies locais e
procuram minimizar a agressão à floresta. Apesar
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desse enfoque, algumas propriedades praticam a pe
cuária de leite e de engorda de animais de corte.

Os agricultores do RECA contaram desde os
anos iniciais com financiamento do Governo da Ho
landa, via a Organização Não Governamental Cebe
mo, num montante de 958 dólares para cada hectare
trabalhado. Cada agricultor podia contratar um máxi
mo de 3 hectares de financiamento. O total do financi
amento concedido foi de cerca de 100 mil dólares.
Destinaram-se, nessa primeira etapa, 80% para o
agricultor e 20% para a manutenção do Projeto
RECA, que contava à época com dois funcionários,
possuía sede própria e tinha uma viatura Toyota.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
descrevi organização de estrutura sólida e rígida dis
ciplina, busquei caracterizar o Projeto RECA como
uma instituição de desenvolvimento agrícola singular.
Contava com um executor e um vice, apoiado em uma
espécie de conselho, formado por doze agricultores
que comandam a Associação, em grupos divididos
por atividades: saúde, educação, agricultura, infra-es
trutura, comercialização etc.

A organização Cebemo, de base católica holan
desa, estendeu seu apoio ao Projeto RECA, graças à
intervenção do então Bispo de Rio Branco, D. Moacir
Grecchi. Hoje, D. Moacir Grecchi é Arcebispo de Porto
Velho, Rondônia.

Participou desde o momento inicial dos traba
lhos de organização do RECA o psicólogo paranaen
se Sérgio Roberto Lopes. Foi o primeiro presidente do
Projeto RECA, ajudado pelo religioso Jean-Pierre,
que se transformou em um extensionista da agricultu
ra sustentável. Sérgio Lopes é proprietário de um lote,
mas agora divide seu tempo como agricultor e como
técnico da Secretaria de Agricultura do Acre, residin
do em Rio Branco.

Os investimentos feitos no Projeto RECA, até a
posição de final do primeiro semestre de 1999, alcan
çavam 433 mil reais. A sede representa um investi
mento de 115 mil reais; o alojamento, de 70 mil reais;
o prédio das instalações de beneficiamento da polpa
do cupuaçu, de 160 mil reais; a câmara de frigorifica
ção, de 45 mil reais; e os grupos geradores, de 43 mil
reais. De dezembro de 1997 a maio de 1998, foi am
p�iada a câmara de frigorificação e concluída a cons
trução de um túnel de congelamento, em decorrência
do crescimento da produção de polpa de cupuaçu.

Nos últimos anos, a direção do RECA admitiu
127 novos agricultores, passando a contar com um
total de 374 produtores. As atividades agrícolas se
baseiam no sistema agroflorestal composto com as
espécies amazônicas: castanha-do-pará, cupuaçu e

pupunheira. O estrato superior do sistema agroflores
tal é composto pela castanheira, que aos 12 anos
apenas começou aflorar.

Como as castanheiras foram plantadas via se
mentes e não através de mudas enxertadas, estão
sem produção e não geram renda. Muitos colonos
perguntam, há algum tempo: "Por que plantar a casta
nheira? Não poderia ser uma outra espécie florestal,
tal como o mogno ou o freijó, que produzem excelente
madeira, ou a seringueira enxertada? Ou simples
mente por que não modificar o sistema de plantio da
castanheira, utilizando mudas enxertadas, contando
com os ensinamentos técnicos da EMATER ou da
EMBRAPAlCPAF-AC?"

Um outro problema resultou da implantação das
palmeiras de pupunha com distâncias largas no plan
tio (5 metros por 6 metros). As palmeiras estavam vol
tadas para a produção de frutos e não para a produ
ção de palmito. Em 1996 o RECA chegou a produzir
800 toneladas de cachos de pupunha, tendo comerci
alizado apenas 100 toneladas em Porto Velho e Rio
Branco, com grande prejuízo para os produtores.

Não há perspectiva da ampliação do consumo
de pupunha, sob a forma de frutos, quer na alimenta
ção humana quer no arraçoamento de animais. Assim
é que, em anos mais recentes, muitos agricultores es
tão modificando a forma de plantio das pupunheiras,
fazendo-o mais adensado. O desenho do plantio foi
modificado para três fileiras de pupunheiras, em ren
ques, na direção norte-sul, no espaçamento de 2,0
metros por 1,50 metros (dentro das linhas, 1,50 me
tros; e entre linhas, 2,0 metros). O adensamento das
pupunheiras tem por objetivo a exploração de palmito,
recomendando-se a utilização de variedades sem es
pinho para facilitar o manejo cultural. Existe bastante
procura de palmito de pupunheira, tanto no mercado
interno como no mercado internacional.

O palmito de juçara, outrora extraído na Mata
Atlântica, hoje é raro. Está cada vez mais difícil extrair
o palmito de açaí nas matas das áreas de baixios do
estuário do Rio Amazonas, nas proximidades da Ilha
de Marajó. O transporte do produto está ficando cada
vez mais difícil e oneroso.

O plantio e a produção de cupuaçu não apresen
taram problemas de natureza do cultivo, posto que já é
uma planta domesticada. O problema maior decorre
da necessidade de o RECA ter disponibilidade de tú
neis de congelamento e de câmaras de frigorificação
para a estocagem da polpa. Para o cupuaçu já foram
instalados equipamentos de despolpamento e amplia
da a capacidade de estocagem de frigorificação.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as dificul
dades citadas em relação aos equívocos no plantio de
castanheiras, a partir de sementes e não de mudas en
xertadas, e o problema do espaçamento adotado no
plantio das pupunheiras (distâncias largas em vez de
espaçamento adensado) ocorreram pela falta de as
sessoria de parte da EMBRAPAlCPAF-Acre, ou mes
mo do INPA, de Manaus.

Existiu no RECA, nos primeiros anos de traba
lho, distanciamento proposital, certa dose de auto-su
ficiência de conhecimentos científicos de parte dos
seus dirigentes. Entendiam que ''técnicos'' do próprio
quadro e agricultores treinados, que tinham formação
no trabalho ou em estágios no INPA e na EMBRAPA,
seriam suficientes para o apoio científico, na condu
ção do Projeto RECA.

Nos dias atuais, primeiro semestre de 2003, o
Projeto RECA está reestruturando o processo de in
dustrialização do palmito de pupunheira. Muitas ve
zes, nos últimos anos, tiveram de comercializar a sua
safra para outras indústrias.

A polpa de cupuaçu alcançou, na safra de 2003,
260 toneladas. A produção de sementes secas de cu
puaçu foi de 72 mil quilos - numa relação de 3.1, pro
porcionou a elaboração de 24 mil quilos de óleo/man
teiga e 48 mil quilos de torta. A cultura do cupuaçu é o
maior sucesso comercial do Projeto RECA.

A produção de palmito de pupunha alcança al
gum sucesso. Estão sendo exportados para a França,
de julho até novembro de 2003, três contêineres com
1.500 caixas, contendo cada caixa 15 vidros de 300
gramas; ou seja, 22.500 vidros de 300 gramas. O va
lor comercial de cada caixa, contendo 15 vidros de
300 gramas, é de 57 reais. Para a exportação total, re
sultará em 85.500 reais. A exportação dessa primeira
partida de palmito será feita em parceria com a APA 
Associação dos Plantadores Alternativos, de Ouro
Preto do Oeste, Rondônia. O destino da exportação
será a França, para a empresa Altereco. A produção
de polpa de açaí é da ordem de 45 mil quilos.

A área de cerca de 500 hectares de palmeiras
de pupunheiras produz, além do palmito, 25 mil quilos
de sementes de pupunha sem espinhos (pupunha
lisa), selecionadas, certificadas e com registro no Mi
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
MAPA; produz ainda 15 mil quilos de sementes com
espinhos, também certificadas pelo MAPA.

No que diz respeito ao processamento das pol
pas de cupuaçu e açaí, o Projeto RECA caminha com
rapidez para se completar. O cupuaçu está sendo
despolpado, empacotado e congelado em pacotes de
500 gamas e de 1 quilo. Está sendo vendido no mer-

cado interno, e no segundo semestre será feita a pri
meira exportação para a França.

Os 72 mil quilos de sementes de cupuaçu secas
são empregados na produção do cupulate - chocola
te de cupuaçu - e para a extração de óleo (24 mil qui
los) e da torta (48 mil quilos).

A fábrica para beneficiamento do palmito da pu
punha será suficiente para absorver a produção dos
500 hectares de plantio, hoje reordenados para o
plantio adensado. Além das polpas de cupuaçu, açaí,
palmito de pupunha, o RECA dá especial atenção a
outras frutas regionais, como o araçá-boi, e de plan
tas exóticas, como a acerola.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito
importante indicar, orientar e estimular os associados
do RECA para o plantio de outras fruteiras, tanto regi
onais quanto exóticas. Podem ser de porte médio, de
ciclo largo, como a goiabeira, a acerola, a graviola, o
taperebá, e fruteiras de ciclo curto, como o abacaxi, o
maracujá e o mamão papaia. Essas fruteiras, mesmo
que trabalhadas com uma visão de sistemas agroflo
restais, darão uso, durante todo o ano, evitando que
equipamentos custosos (despolpadeiras, túneis de
congelamento e câmaras de frigorificação) fiquem
ociosos, parados.

É claro que um dos "gargalos" do processo pro
dutivo no Projeto RECA poderá ser, se já não é, a co
mercialização. A direção do RECA deverá capacitar
associados, ou mesmo contratar especialistas em
mercado, para a integração com empresas tradicio
nais, como a Maguary, a Jandaia, a Maysa etc. Num
segundo passo, não deve desprezar as reais oportu
nidades de exportação, principalmente no caso do
palmito de pupunha.

A etapa voltada para o mercado internacional
exigirá um processamento mais cuidadoso, com rígi
do controle de qualidade, apoiado em dados de análi
se laboratorial. Hoje nada se comercializa, tanto no
mercado interno como no externo, sem a aprovação
do registro da ANVISA - Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
deria deixar de trazer a esta Casa as grandes dificul
dades por que passam os moradores de Nova Califór
nia. Pela situação em que vivem, até parece que ain
da não foi ultrapassada a questão litigiosa de muitos
anos atrás, quando a zona fisiográfica de Ponta do
Abunã ainda era o chamado "Estado-do-Meio"; nem
Rondônia, nem Acre, nem Amazonas.

Aquela situação de indefinição para todos os as
pectos da sociedade e da vida dos moradores acabou.

I
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Não há mais dúvida quanto a quem pertencem as ter
ras da Ponta do Abunã. Desde 1996, o Supremo Tribu
nal Federal dirimiu a Ação Cível Ordinária nO
415-2/010, com o voto do Ministro Néri da Silveira, que
deu ganho de causa ao Estado de Rondônia, reincor
porando ao seu território uma área geográfica de 4.532
quilômetros quadrados (igual a 453.200 hectares).

Entretanto, o Estado de Rondônia ainda não as
sumiu para valer a região de Extrema e Nova Califór
nia. Nova Califórnia enfrenta problema tanto na gera
ção como na distribuição da energia. Em muitas ruas
não foram colocados postes. Também falta energia
nos ramais, no meio rural.

A assistência médica se limita à visita, de quinze
em quinze dias, de um clínico geral. Quem adoece
fora do período da curta duração da visita tem de via
jar para Rio Branco, que é mais perto, e ouvir a canti
lena de sempre: "Lá não é Rondônia? O Governo não
dá assistência?"

A comunidade de Nova Califórnia luta para im
plantar o ensino médio para os seus jovens. Assim, os
filhos dos agricultores não precisarão deixar a família
para ir estudar fora (aqueles que podem), em Rio
Branco ou em Porto Velho. No ano passado iniciou-se
um ensino médio na comunidade, mas este ano, até o
final de abril, está parado, porque o Governo de Ron
dônia não renovou os contratos dos professores.

A precariedade das ruas da cidade e das estra
das de penetração é total. O escoamento da produ
ção é quase impossível devido à falta de estradas. O
agricultor está isolado. Houve ramal que, na safra de
2002/2003, "chegou a perder mais de 60 toneladas
de frutos de cupuaçu. Sem falar no transporte de ou
tros produtos, posto que as estradas não estavam em
condições de tráfego, não passava nem trator'.

As ruas de Nova Califórnia, na grande maioria,
estão um buraco só. Não existe saneamento básico,
não existe sequer um local adequado para jogar o lixo,
que seria administrado pela Prefeitura. Sem coleta de
lixo, sem esgoto sanitário, sem assistência médica re
gular, crescem dia a dia os problemas de saúde.

Em Nova Califórnia não existe serviços dos Cor
reios. Não se conta sequer com um posto de serviço
de urna agência bancária, oficial ou particular. Não há
um cartório. Para resolver todo e qualquer negócio ofi
ciai ou privado, é preciso deslocar-se para Porto Ve
lho: receber salários, efetuar transações bancárias,
pagar duplicatas, registrar os filhos ou proceder a um
atestado de óbito.

É de estarrecer, mas até hoje o prefixo DDD
para as duas localidades, Extrema e Nova Califórnia,

é 68 - do Estado do Acre - e não o prefixo 69, do
Estado de Rondônia.

É claro que a agricultura promissora do RECA, a
tão "badalada" agricultura sustentável, não conta com
o apoio técnico da EMATER-Rondônia; os produtores
estão entregues à própria sorte. Há quem diga que já
houve tempos melhores, como os da Vice-Governado
ra Yolanda Fleming, que muito se preocupou com a
sorte dos moradores e produtores de Nova Califórnia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Asso
ciação dos Pequenos Agrossilvicultores do RECA
Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensa
do goza de enorme prestígio no Brasil e no exterior. É
difícil entender como as autoridades do Governo de
Rondônia não se interessem em apoiar as atividades
dos produtores rurais daquela abandonada comuni
dade, que tanto retorno poderá vir a dar ao Estado.

Desde a sua criação, em 1989, o RECA vem
tendo uma continuidade administrativa elogiável. O
primeiro presidente da Associação, Sérgio Roberto
Lopes, contou com a ajuda do saudoso Jean-Pierre.
Sucedeu-o na presidência o Sr. Marcelino Sordi; de
pois chegou ao comando Amoldo Berkenbrock. Hoje
está sendo dirigida por Eugênio Vacaro, um dos anti
gos associados desde a sua fundação.

É claro que não podemos nos esquecer de ren
der as justas homenagens a D. Moacir Grecchi, que
apoiou a Associação, promovendo, desde o início, o
apoio financeiro indispensável da Cebemo ao empre
endimento.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo chegou ao
1° de maio, dia do trabalhador, exibindo conquistas
nos indicadores econômico-financeiros do País que
desconcertam seus críticos mais céticos e enchem
de orgulho todos os que, naquele incerto e tumultua
do momento político de 2002, abraçaram a candida
tura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva como a
melhor opção para a sociedade brasileira.

Mas, Sr. Presidente, se é verdade que a espe
rança já venceu o medo dos mercados financeiros,
como comprovam as quedas do dólar e do Risco Bra
sil, o significativo superávit de 5,2 bilhões de dólares
acumulado por nossa balança comercial nos primei
ros quatro meses do ano e, agora há pouco, a extre-
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ma receptividade dos investidores internacionais a
uma emissão soberana no valor de 1 bilhão de dóla
res em títulos, também é verdade que precisamos le
var essa esperança mais para perto do dia-a-dia de
milhões e milhões de brasileiros que hoje enfrentam a
dura realidade do desemprego e da informalidade no
mercado de trabalho.

De fato, dados do IBGE mostram que, na nossa
População Economicamente Ativa, calculada em 70
milhões, 580 mil e 143 pessoas, para uma minoria de
29 milhões, 883 mil e 440 que trabalha com carteira
assinada, uma expressiva maioria de 40 milhões, 696
mil e 703 labuta em péssimas condições, à margem
de qualquer direito ou garantia trabalhista. Apenas
em São Paulo, coração do capitalismo brasileiro, em
cada 100 empregos criados, 73 são informais.

Estou convicto de que a oportunidade de trans
formar esse triste panorama é agora, com os horizon
tes abertos pelo início da discussão das reformas tri
butária e previdenciária no Congresso Nacional. Isso
não basta. Para o resultado esperado, é preciso abrir
espaço na agenda do debate nacional para uma ter
ceira e crucial reforma, a trabalhista, à qual o Presi
dente da República, por solidariedade até com sua
origem sofrida e humilde, confere grande prioridade.

O principal setor a se beneficiar com o avanço
dessa reforma será o gigantesco universo das peque
nas e microempresas, pois elas são a principal fonte
de emprego no Brasil de hoje para as camadas mais
carentes da nossa população trabalhadora.

Conforme estudo do BNDES, datado de 1999,
enquanto na década passada empresas com mais de
mil empregados enxugaram em média 10% dos seus
quadros, as firmas com um a quatro funcionários pro
moveram uma expansão de 40% das oportunidades
de emprego. No mesmo período, unidades com me
nos de cem empregados (98,5% do nosso universo
empresarial) responderam por 45% dos empregos
formais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, do
Partido Trabalhista Brasileiro, herdeiro, guardião e
atualizador da obra humanizadora e emancipatória
do Presidente Getúlio Vargas, sabemos que a micro
empresa faz bastante, e pode fazer muito mais, pelo
progresso social do Brasil, desde que os Poderes
Executivo e Legislativo se unam para arrancar das
costas do pequeno empreendedor uma parafernália
de encargos trabalhistas e previdenciários que o obri
gam a recolher para o Governo 103,46% do salário
pago a cada trabalhador. O alto custo da mão-de-obra
inibe as contratações e é diretamente responsável
pelos baixos salários.

Chegou a hora de colocarmos a nossa criativi
dade e o nosso patriotismo a serviço de soluções que
desburocratizem e desonerem a vida da microempre
sa, garantindo, é claro, proteções essenciais ao traba
lhador, como a Previdência Social, o FGTS e os pa
drões de segurança ocupacional.

Do jeito que estão, os pequenos negócios conti
nuarão à mercê da voracidade fiscalista e cartorial,
que torna a abertura de uma microempresa no Brasil
um processo mais demorado e penoso que na própria
China comunista. Lá, leva-se uma média de 55 dias
para legalizar um negócio; aqui, 86 dias, contra 63 na
Argentina, 60 na Colômbia e apenas 34 no Chile. São
números recentes do Banco Mundial.

Para criar mais e melhores empregos, só resta
um caminho: lutar com seriedade, e lutar muito, a fim
de reduzir o proibitivo custo da formalidade para as
nossas microempresas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln A:>rtela.
O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, mais uma vez, é a questão da violência que me
traz à tribuna. Aliás, há quatro anos e meio venho fa
zendo denúncias, oferecendo propostas e falando
nesta Casa e em todo o Brasil sobre essa questão
que macula a Nação brasileira.

Em seus 500 anos, nem em guerras internas ou
externas, nosso País perdeu tantos filhos como nos
últimos vinte anos, devido à violência. Foram mais de
560 mil os brasileiros que morreram assassinados - e
isso sem levarmos em conta a quantidade de pesso
as que desaparecem anualmente em nossa Pátria.
Menores e adultos, pessoas cujos corpos desapare
cem, crianças cujos órgãos são vendidos no Brasil ou
no exterior, pessoas que são tomadas de suas casas.
Algumas são encontradas assassinadas pelas ruas.

O Brasil vive momentos difíceis. Na década de
80, houve 10 mil assassinatos; na década de 90, esse
número cresceu para 30 mil; de 2000 para cá, já ocor
reram 46 mil assassinatos. Essa é a situação em que
a Nação brasileira se encontra hoje.

E não se trata apenas da questão dos assassi
natos, mas da violência, que se tornou parte da cultu
ra brasileira. Em vez de promovermos em nossa Pá
tria cultura de paz, está sendo criada verdadeira cul
tura de guerra, de violência.

Por certo, os Parlamentares aqui presentes e as
pessoas que nos assistem pela TV Câmara podem
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anotar e denunciar o que está acontecendo no Brasil
em termos de violência.

O Sr. Josué Bengtson - Concede-me VExa.
um aparte?

O SR. L1NCOLN PORTELA - Com prazer,
Deputado.

O Sr. Josué Bengtson - Deputado Lincoln Por
tela, parabenizo VExa. pela oportunidade do tema
que aborda. Acredito que, de todos os temas brasilei
ros, o mais oportuno para ser debatido nesta Casa é
exatamente o crescimento da violência no nosso
País, de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Geralmente,
os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, por
abrigarem as maiores populações e concentrarem a
grande mídia brasileira, recebem maior enfoque. Se
observarmos, porém, o interior dos Estados, como o
do Pará, veremos que lá também estão enfrentando o
mesmo problema. Há poucos dias, uma quadrilha
composta de trinta elementos praticamente tomou
uma cidade do Pará durante algumas horas. Ilustre
Deputado, esse problema tem solução, mas precisa
mos de esforço concentrado e do despertar deste
País. Quero ainda registrar o trabalho das igrejas cris
tãs da nossa Pátria, que ensinam a criança a andar
no caminho certo para, como já dizia o grande sábio,
dele não se desviar depois da infância. O nosso gran
de desafio é preparar a geração futura, tirando hoje as
crianças das ruas. Ainda ontem, na Secretaria Nacio
nal Antidrogas, eu dizia que, se não começarmos já o
trabalho de tirar o menor da rua, a próxima geração
será mais violenta do que esta. Agradeço a V.Exa.,
nobre Deputado, o aparte que me concedeu.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Muito obrigado,
Deputado Josué Bengtson.

Ouço, com prazer, o Deputado Luiz Couto.
O Sr. Luiz Couto - Deputado Lincoln Portela, o

tema que VExa. trata é propício a mais profunda refle
xão e nos remete ao compromisso de enfrentarmos a
violência, hoje organizada e orquestrada. A violência
praticada pelo crime organizado só pode ser enfren
tada por meio de ação articulada do Poder Público.
V.Exa. fez o histórico da progressão da violência. Uma
de suas características é a ausência do Estado e de
políticas públicas, o que permite que ela se torne
cada vez mais presente. O crime organizado age de
forma sorrateira: para conseguir a confiança da comu
nidade, usa de políticas compensatórias, como distri
buição de cestas básicas e oferecimento de seguran
ça para os membros da comunidade. Assim vêm a
troca, a lei do silêncio e o clima de terror. As pessoas
são obrigadas a aceitar a ação dos grupos que agem

contra a paz e em favor da violência. VExa. tem toda
razão. Muitos pensam que, com o aumento das pe
nas, o problema estará resolvido. Quem, entretanto,
vai sofrer com o aumento da pena será o pobre, aque
le que comete pequenos delitos. Os ricos continuarão
apoiados por bancas de advogados e outras forças
para defendê-los. V.Exa. traz à Casa tema que nos
inspira o compromisso da construção da paz - e esta
só poderá ser alicerçada na justiça social.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Muito obrigado,
Deputado Luiz Couto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Flori
anópolis, cidade detentora de bom IDH, o índice de le
sões corporais, nos últimos três anos, subiu 360%. As
mais variadas formas de crimes continuam aconte
cendo: seqüestros seguidos de morte, roubos, furtos
e violência doméstica.

Segundo dados da Organização Mundial de
Saúde, a Colômbia é o país mais violento do mundo.
Lá, a cada 100 mil pessoas, 60 são assassinadas; o
Brasil ocupa o segundo lugar, com 27 assassinatos
para cada 100 mil habitantes. Há, porém, uma dife
rença: nos aglomerados urbanos, o índice brasileiro
chega a 100 assassinatos a cada 100 mil pessoas.
São informações alarmantes. Enquanto estamos aqui
brincando de vontade política, os criminosos estão
com a ação política; enquanto avançamos um passo,
eles avançam dez e riem de nós. O Deputado Luiz
Couto referiu-se a aumento de penas.

Não adianta brutalizar ainda mais o criminoso.
Famílias que tiveram seus lares invadidos, perderam
parentes ou foram seqüestradas e sentiram tudo isso
na própria carne, muitas vezes, desejam que o bandi
do seja apenado com trinta, cinqüenta anos de cade
ia. Não adianta, porém, transformarmos monstros em
monstros maiores.

Às vezes, quem passa dois anos numa peniten
ciária por causa de um pequeno delito acaba cometen
do outros crimes na própria penitenciária, porque o sis
tema penitenciário brasileiro é podre, completamente
homicida, desumano. A pena tem de ser também retri
butiva, não apenas punitiva. Urge ressocializar o crimi
noso. Muitos criminosos que estão atrás das grades
poderiam estar cumprindo penas alternativas.

Atualmente a população carcerária brasileira é
de mais de 260 mil presos, mas nossos presídios
comportam apenas 180 mil. Há agentes penitenciá
rios despreparados e policiais militares tomando con
ta de bandidos, e a corrupção campeia abertamente
nos presídios. Para completar, muitos Governadores
de Estado seus Secretários de Justiça a deixarem os
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bandidos com certa boa vida nas cadeias e presídios,
para não haver rebeliões e eles não ficarem mal.

Hipocrisia, maquiagem! Nossos presídios são
verdadeiras universidades do crime!

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Francisco
Appio.

O Sr. Francisco Appio - Nobre Deputado Lin
coln Portela, cumprimento VExa. pela coragem no
exame da questão. Não há reforma mais importante
neste País, mais ansiada pela sociedade do que a re
versão da insegurança em que vivemos e que é fruto
da própria sociedade. Não foi o crime que se organi
zou - VExa. tem razão -, foi a sociedade que se de
sorganizou. Ela desprezou a segurança. Nos orça
mentos estaduais, os Governadores e as Assembléi
as Legislativas colocam a segurança em 1300 lugar.
Disseram sempre que segurança é prioridade, junto
com educação e saúde. Entretanto, no orçamento,
justamente onde se materializa a vontade do povo,
não é bem assim. VExa. traz com oportunidade esse
tema à Casa e mostra que é preciso levar em conta
que segurança é dever do Estado, direito do cidadão
e responsabilidade de todos nós. Veja, Deputado, o
caso dos presídios que não recuperam ninguém. Pre
cisamos - como julga boa parcela da sociedade - de
colônias penais agrícolas, para que os detentos pos
sam ter o fruto do seu trabalho, deixem de pensar bo
bagens e ajudem suas famílias. Precisamos também
organizar a sociedade. Note que o roubo de carros vi
rou moeda de troca no narcotráfico. Muitos traficantes
têm uma garagem de automóveis ou uma confecção
de roupas para fazer a lavagem do dinheiro ganho
com drogas. Isso não quer dizer que todo garagista
seja traficante, tampouco que todo dono de confec
ção esteja vinculado ao tráfico, mas quer dizer que a
sociedade precisa entender que o crime não compen
sa. Saúdo V.Exa. pela franqueza ao abordar tema que
raramente dá voto.

O SR. LINCOLN PORTELA - Muito obrigado,
Deputado Francisco Appio. Incorporo o aparte de
VExa. ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Costa Fer
reira.

O Sr. Costa Ferreira - Sr. Deputado Lincoln
Portela, associo-me a VExa. no tema que aborda
nesta tarde. Está no Dicionário Jurídico de Latim: nul
lum crimen, nulla poena sine praevia lege, ou seja,
não há crime nem pena sem lei anterior que os defina.
Precisamos reformular o Código de Processo Penal
para alterarmos também o sistema criminal brasileiro.
A violência grassa pelos quatro cantos do País, ve-

mos criminosos comuns, alguns de grande periculosi
dade, outros nem tanto, mas temos de nos preocupar
com os narcotraficantes, cujo comportamento é mais
violento e está transformando as grandes cidades em
campos de guerrilha. Precisamos dar fim a tal situa
ção. Eles querem até formar um partido político! É
uma vergonha! Parabenizo VExa. pelo excelente pro
nunciamento. Precisamos reformar o sistema criminal
brasileiro. O Brasil não pode continuar a ser conside
rado um país fraco, onde o crescimento das organiza
ções criminais aumenta dia a dia.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Agradeço ao
Deputado Costa Ferreira o aparte.

Ouço, com prazer, o Deputado Philemon Rodri
gues.

O Sr. Philemon Rodrigues - Deputado Lincoln
Portela, agradeço a V.Exa. a oportunidade de interfe
rir no seu pronunciamento, cujo tema está na ordem
do dia. A violência, de fato, constitui fator preocupante
para o País. Enquanto alguns Parlamentares se ocu
pam em defender a sociedade, outros pretendem reti
rar do Código de Processo Penal os arts. 227, 228,
229, que tratam da proteção à família. Se hoje a mu
lher sofre violência direta, imagine se tirarmos desse
Código os artigos que a protegem, como o que prevê
a punição para o crime de estupro. Não podemos ace
itar que Parlamentares enlouquecidos apresentem
nesta Casa projetos que proponham a desunião da
família. Ora, Sr. Deputado Lincoln Portela, nosso de
ver é reforçar o Código de Processo Penal e não reti
rar artigos que defendam a mulher, porque isso fará
com que a violência aumente no País. A mulher ficará
à mercê de bandidos se o estupro deixar de ser crime.
Esse projeto não pode ser aprovado de forma algu
ma. Estou de acordo com VExa.: vamos combater a
violência e reforçar o Código de Processo Penal, para
que os bandidos paguem pelos seus crimes.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Muito obrigado,
Deputado Philemon Rodrigues.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Lin
coln Portela, ficaria frustrado se não o aparteasse
neste instante, uma vez que sou vero admirador de
VExa. Se compulsarmos os Anais do ano passado,
V.Exa. identificará algumas dezenas de apartes com
os quais eu deslustrei seus discursos da tribuna da
Câmara dos Deputados. Sei que o tempo de VExa. é
curto em razão dos apartes que lhes foram oferecidos
pelos eminentes colegas que me antecederam, mas
quero ressaltar minha esperança de que, deste seu
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pronunciamento, surjam propostas adequadas para o
combate à violência - propostas que devem ser per
sistentes, obstinadas e que, enfim, garantam a tran
qüi�idade do povo brasileiro. Conte com meu apoio
nessa cruzada que, como bom evangelizador, V.Exa.
se propõe a iniciar com este seu discurso na tribuna
da Câmara dos Deputados.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Muito obrigado,
Deputado Mauro Benevides. Com muito prazer, incor
poro o aparte de V.Exa ao meu pronunciamento.

Estamos dando glamour ao crime organizado,
Sr. Presidente. Quanto mais a mídia o divulga, mais
ele se organiza. E o crime organizado não é o único
problema brasileiro. Existe a cultura da violência. Res
salto a violência familiar, que engloba o abuso sexual
de crianças. Pessoas consideradas de bem cometem
todo tipo violência dentro de suas próprias casas. E
essa violência pode ser física (espancamento); psico
lógica, com a negação dos filhos, preferência por um
e comparação entre eles, ou praticada por meio de
negligência. A violência está na família e na escola,
nas disputas pessoais e no desrespeito aos professo
res, sim, porque se criou a cultura do desrespeito aos
mestres nas salas de aula. Os alunos não os respei
tam. Aliás, os Governos Federal, Estadual e Municipal
também não. Os professores estão totalmente aban
donados à própria sorte.

A violência nas ruas é imensa. Estatisticamente,
os acidentes de trânsito no Brasil estão inseridos
numa das mais altas taxas de todo o mundo. E eles
acontecem geralmente por negligência, uso de bebi
da alcoólica e má conservação das estradas e dos ve
ículos.

Há também a violência praticada por pivetes
nas ruas e os seqüestros relâmpagos. Nos estádios
de futebol, a violência é praticada pelos times, pelos
juízes etc. No próprio jogo em si assistimos à violên
cia. Por que cito esse fato ao me referir à violência?
Porque o futebol é inerente ao coração do brasileiro, e
comportamento violento gera violência. Em vez de a
ida ao campo de futebol ser um momento de lazer, o
que se vê são as ações de gangues, de torcidas orga
nizadas para o mal.

A violência está presente também nos bailes
funks, onde a droga, o sexo e a cultura das gangues
campeiam abertamente.

A televisão aberta brasileira está quase toda
podre. E falo como alguém do ramo, que tem progra
mas de televisão em três emissoras e faz popshow
em programas jornalísticos. Não faço, embora não
seja contra eles, programas religiosos. Creio que eles

devem existir. A televisão brasileira tem uma progra
mação violenta, extremamente pornográfica e faz
apologia às drogas, à bebida. A violência entra em
nossos lares por esse meio de comunicação. E a tele
visão forma opinião. Enquanto as mulheres estão ten
do tripla jornada de trabalho, os filhos ficam em casa
com a babá eletrônica, desaprendendo as verdades
da vida e aprendendo o mal. É a cultura da violência.

Na polícia os casos de violência revelam corno
seus componentes são mal pagos, como ela está de
saparelhada, como é corrupta, como há policiais com
problemas psicológicos, traumas e medos. Precisa
mos refletir sobre o número de policiais desassistidos
e de agentes afastados do trabalho por questões psi
cológicas.

De meia-noite às 3h, é grande a violência nos
bares. A causa do alarmante número de assassinatos
se deve ao álcool, ao jogo e às brigas por ciúme.

Há violência nos presídios, que em vez de pro
mover meios para fazer com que o indivíduo volte ao
convívio social apenas o pune. A Lei de Execução Pe
nai não é cumprida no Brasil. Os presídios, como já foi
dito, não comportam o número atual de detentos. A
maioria dos agentes penitenciários é despreparada.
Muitos fazem apenas um curso de 30 dias e, logo de
pois, vão tomar conta dos bandidos.

Sr. Presidente, com a aquiescência de V.Exa.,
concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre
Deputado Colbert Martins.

O Sr. Colbert Martins - Deputado Lincoln Por
tela, quero apenas dizer que estive ontem em contato
com várias pessoas do Estado do Amazonas, que fi
zeram observação extremamente importante: garotos
de Manaus estão ostentado nas ruas camisa com a
fotografia do traficante Fernandinho Beira-Mar. Essa
é glamourização de que V.Exa. falou e que temos de
enfrentar não apenas no aspecto policial, mas tam
bém em outros aspectos que considero importantes.
Muito obrigado.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Dando continuida
deao meu pronunciamento, Sr. Presidente, quero dizer
que, quando permitimos que a omissão e o descaso
permeiem esta Casa ou outras Casas Legislativas do
Brasil, quando permitimos que corrupção seja uma for
ma de comportamento no Executivo, no Judiciário e no
Legislativo, há também violência na política.

Faltam políticas públicas que retirem nossos jo
vens da situação em que se encontram. Temos o pro
blema do desemprego, do crime organizado, das dro
gas, das armas, do tráfico de mulheres e de órgãos,
do roubo de cargas e da prostituição.
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Sras. e Srs. Deputados, precisamos adotar me
didas enérgicas, medidas mais sérias para criarmos
uma cultura de paz no País.

Não vamos resolver esses problemas tão-so
mente por meio do aumento da pena dos bandidos e
construindo os necessários presídios federais. Preci
samos de mais. O Brasil precisa criar uma cultura
mais humana e decente, que acabe com a banaliza
ção da violência.

A vida não está valendo nada para nós. É preciso
que políticas sejam criadas para que as coisas mudem.

Sr. Presidente, ainda abordaria outros temas,
mas, devido aos muitos apartes que recebi, não pos
so fazê-lo no momento. Deixo-os, então, para outro
pronunciamento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lincoln Por
tela, o Sr. Pastor Francisco Olímpio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Severino Cavalcanti, 2° Secretário.

o SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem a palavra VExa., cujo pronunciamento, tenho
certeza, é importante e enriquecerá os Anais da
Casa.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço a VExa os elogios, pois sei que são sinceros.
Afinal, sabe VExa. que a ironia é arma muito afiada
para ser usada com os amigos.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Jamais usaria de ironia com V.Exa.

O SR. PAULO DELGADO - V.Exa., Sr. Presi
dente, é um cavalheiro pernambucano.

Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a publi
cação dos editoriais dos jornais O Globo, edição de
ontem, sob o título Rito de passagem, e O Estado de
S. Paulo, edição de hoje, sob o título O processo dis
ciplinar contra os radicais, a respeito da polêmica
existente no interior do meu partido, o PI. A controvér
sia parece sem fim, mas está inserida nos partidos de
esquerda de todo o mundo desde o século passado.
Nenhum personagem é inédito, todos se parecem
com os de outros países. E a França, neste momento,
está vivendo o mesmo problema.

É reconfortante ver a imprensa elevar a qualida
de da informação recebida e interpretá-Ia com isen
ção. Hoje, porém, cada vez mais, a metamorfose das

fontes jornalísticas em informantes interessados na
versão que divulgam dá ao varejo da notícia do
dia-a-dia um quadro lamentável que os dois editoriais
transcritos procuram corrigir.

EDITORIAIS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

RITO DE PASSAGEM

A decisão da executiva nacional do PT de insta
lar o processo de expulsão da senadora Heloísa He
lena e dos deputados João Batista Babá e Luciana
Genro, alguns dos chamados "radicais livres", ajuda a
aperfeiçoar a frágil estrutura partidária brasileira. Não
pela punição em si, ou pelo perfil dos parlamentares
que se colocaram na mira da cúpula do partido. Mas
pelo sentido do ato. Pois é positivo para o amadureci
mento da democracia representativa fazer valer o
princípio da fidelidade partidária. Como também é sa
udável para as instituições republicanas dar transpa
rência e contraste às ideologias e aos programas de
cada partido.

O processo de amadurecimento do partido co
meçou a ser induzido pela perspectiva do poder. A re
ciclagem do discurso petista ganhou velocidade verti
ginosa com a vitória nas urnas, mudança esta que
terminou sendo confirmada pela condução correta da
política econômica, cujos frutos têm sido colhidos
agora. O PT, como já ocorreu no passado com o MDB,
surgiu e transitou pela vida nacional como uma frente
política. No MDB, o cimento que mantinha reunidas
diversas vertentes ideológicas era a luta contra a dita
dura militar, o grande inimigo comum. No PT, o sonho
de um dia "chegar lá" tem sido suficiente para manter
todos esses passageiros juntos na mesma viagem.

No partido de Ulysses Guimarães, a cola que
garantia a coesão da frente começou a ser derretida
pelo aquecimento do debate sobre o futuro do país
deflagrado pelo enfraquecimento do regime militar.
Os matizes ideológicos ficaram nítidos com o fim do
arbítrio.

Já o PT enfrenta uma metamorfose semelhante,
mas deflagrada pela realidade objetiva que é adminis
trar um país como o Brasil: capitalista, com bolsões
de modernidade e ilhas de miséria, desigual, de gran
de potencialidade e de regime democrático. É natural
que o reposicionamento da legenda em direção ao
centro esfacele a frente de esquerda - marca do PT
desde a fundação.

Ao ganhar em unidade, o PT contribui para me
lhorar a qualidade da vida partidária, e ajuda a prepa-

I
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rar o terreno para que as negociações parlamentares
se baseiem em idéias e programas.

O Processo disciplinar contra os radicais
Além de serem militantes do esquerdismo mais

radical, a senadora Heloisa Helena e os deputados
João Batista de Araújo, o Babá, e Luciana Genro têm
em comum o fato de serem dissidentes do Partido dos
Trabalhadores.

Não fosse isso, as opiniões que externam sobre
os problemas nacionais há muito teriam caído na vala
comum das excentricidades que mal merecem um
pequeno registro na imprensa diária. Como divergem
barulhentamente de projetos considerados vitais para
o sucesso do governo do PT, e continuam filiados ao
partido, recebem toda a atenção da imprensa. E só
por isso permanecem num partido com o qual já não
têm afinidades ideológicas.

O objetivo dos três parlamentares era ganhar
tempo e adeptos até que, às vésperas da votação da
reforma da Previdência - projeto que escolheram
como cavalo de batalha de sua dissidência -, tenham
condições de romper ruidosamente com o PT, for
mando uma legenda própria de extrema esquerda, se
possível, reunindo o PCO e o PSTU. Como a direção
nacional do PT percebeu a manobra - a mesma,
aliás, usada pelos radicais do PSTU, quando resolve
ram romper com o PT -, os três parlamentares se
apresentam agora como mártires a caminho da fo
gueira inquisitorial, na qual arderão por terem cometi
do delitos de opinião.

Na montagem dessa pantomima, manipulam a
seu favor o fato de que serão julgados por uma Co
missão de Ética do PT. E argumentam que éticos são
eles, ao contrário do partido, que mudou de rumo.
Mas a comissão que julgará a conduta dos três radi
cais tem um escopo mais amplo: seu nome completo,
raramente enunciado, é Comissão de Ética e Discipli
na. E as infrações de que Heloisa Helena, Babá e Lu
ciana Genro são acusados nada têm a ver com a ética
e tudo a ver com a disciplina partidária. Os três parla
mentares não são acusados, ao contrário do que pro
clamam, de terem praticado delitos de opinião. Na
verdade, a direção do PT propôs-lhes uma saída hon
rosa para o imbróglio - eles continuariam manifestan
do suas opiniões sobre o projeto da reforma da Previ
dência, mas se comprometeriam por escrito a votar a
favor do projeto - e eles recusaram.

A senadora e os dois deputados serão julgados
não por opiniões, mas por atos praticados contra a
unidade do partido ao qual pertencem e os interesses
do governo que elegeram e têm a obrigação de apoiar.
Heloisa Helena foi contra a coligação do PT com o PL

em Alagoas, nas eleições passadas. Descumpriu de
cisão partidária e não compareceu à sessão de elei
ção do presidente do Senado. Insurgiu-se contra a no
meação do presidente do Banco Central e aliou-se ao
presidente do PDT, Leonel Brizola, ameaçando entrar
na Justiça contra a reforma da Previdência. Luciana
Genro, que já desrespeitara decisões partidárias no
Rio Grande do Sul, passou a fazê-lo também em Bra
sília. E o deputado Babá é acusado de fazer manifes
tações contra os projetos de reformas e ataques dire
tosa Lula.

Imobilizados pelo esquerdismo radical que exer
citavam na oposição, a senadora e os dois deputados
não foram capazes de perceber que, se Lula não tives
se moderado suas posições, assumindo francamente
a versão 50ft de Duda Mendonça, o eleitorado não te
ria sido inspirado para votar num projeto que transcen
de o PT e nada tem a ver com as posições extremadas
de algumas facções daquele partido. E Lula, hoje, em
vez de governar o Brasil, estaria se preparando para
enfrentar as agruras de uma quinta campanha pela
conquista da Presidência da República.

Por tudo isso, a direção do PT resolveu pôr um
ponto final no que classifica como "oposição sistemá
tica às diretrizes do partido e ao governo", submeten
do os três parlamentares radicais a um processo dis
ciplinar.

A direção nacional do PT nada mais faz do que
exigir o respeito à fidelidade partidária, que é o que o
distingue favoravelmente de todos os outros partidos
brasileiros, que se recusam a atender a essa que é
uma exigência de toda a nossa sociedade.

No dia em que a fidelidade for a regra, não tere
mos mais espetáculo como esse proporcionado por três
legítimos representantes da "vanguarda do atraso".

o SR. WALTER FELDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o debate da semana
foi pautado pela controvérsia entre o Governo (Secre
tário Luiz Gushiken) e setores culturais, capitaneados
pelo cineasta Cacá Diegues. Tinha como pano de fun
do a "contrapartida social" supostamente exigida pe
las estatais para liberação de recursos para projetos
culturais. O cineasta, famoso pela excepcional contri
buição ao cinema nacional, é também o autorda céle
bre frase da época da ditadura "patrulha ideológica".
Assim, sua atenção ao fato necessita ser vista com
muito respeito pelas autoridades. A cultura quase su-



Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 16 21089

bordinada à área de comunicação do Governo é uma
temeridade que precisa ser enfrentada. Sem patru
lhas da esquerda.

Enquanto Governos conceberem a cultura
como apêndice da política nacional, subordinada a
qualquer outro parâmetro que não o do resgate da
consciência nacional, da recuperação dos valores re
gionais, do respeito às diversas origens da sociedade
brasileira, não haverá espaços institucionais de valo
rização da cidadania e do patriotismo.

O Governo Fernando Henrique Cardoso encar
regou o Ministro Francisco Weffort - exclusivamente
- de responsabilizar-se pela área cultural. Alguns
poucos dados estatísticos são suficientes para de
monstrar o avanço brasileiro nesta área nevrálgica
nos últimos oito anos.

Em 1995, eram gastos pelo Governo Federal
com a cultura R$93,6 milhões. Em 2001 , esse número
saltou para R$587,7 milhões, o que significa 528% de
aumento de recursos.

As duas mais importantes leis - Rouanet em
1991 e do Audiovisual em 1993 - são cruciais para
esses números. Ambas foram as responsáveis pelo
aumento do limite de descontos para empresas patro
cinadoras de projetos culturais e pela autorização
mais ágil para a captação de recursos.

Entende o Presidente Fernando Henrique Car
doso que ao Estado não cabe ser o produtor cultural,
mas o articulador e responsável pela defesa das
grandes linhas culturais da política cultural, com a so
ciedade, os artistas e os produtores.

Assim, o objetivo do Ministério da Cultura foi
norteado para reduzir desigualdades, para que pu
déssemos criar e olhar para a "cara do Brasil".

De 1995 a 2002, foram desenvolvidos 17 mil
projetos culturais no País, sob o patrocínio do Gover
no Federal. Isto representa 5,8 projetos por dia de Go
verno FHC, ou um projeto a cada cinco horas.

Dos R$ 2,7 bilhões gastos no período com a cul
tura, R$ 746 milhões saíram dos cofres públicos e R$
2 bilhões vieram da captação das leis de incentivos,
assim divididos:

Música e artes cênicas R$ 684,2 milhões
Cinema, som e vídeo R$ 620,7 milhões
Produção e difusão cultural.. R$ 611,9 milhões
Patrimônio cultural... R$ 525,4 milhões
Livro aberto R$ 271,5 milhões
Cultura afro-brasileira R$19,6 milhões

Em 1995, 533 contribuintes incentivaram proje
tos culturais, investindo R$33 milhões.

Em 2001 , 10.551 contribuintes incentivaram, in
vestindo R$413 milhões.

O cinema nacional retomou sua força criativa,
tanto qualitativa quanto quantitativamente, na década
de 90. Entre 1990 e 1994, produziram-se 29 filmes no
Brasil. No período entre 1995 e 2002, foram produzi
dos 201 filmes, ou seja, 693% de crescimento.

Mais importante, contudo, foi o reconhecimento
ao cinema nacional, o surgimento de novos talentos,
a busca de uma linguagem brasileira, o relaciona
mento entre o público e o privado, o Estado e o mer
cado. O cinema nacional retomou seu papel na busca
das raízes e na construção das identidades culturais
brasileiras. Nesteperíodo, quatro filmes brasileiros fo
ram indicados ao Oscar. Duzentos prêmios foram
conquistados, a metade em competições internacio
nais. E 191 novas salas entraram em funcionamento.

Em 1999, o Presidente Fernando Henrique criou
o Projeto A Redescoberta do Cinema Nacional, que
promoveu nas televisões o reencontro do brasileiro
com suas raízes. Este projeto já atingiu 62 mil escolas
públicas e privadas, com um público potencial de 30
milhões de pessoas.

Em 1995, havia 3.800 bibliotecas públicas no
Brasil. Entre 1995 e 2002, foram implantadas mais
1.649, através do Programa Uma Biblioteca em cada
Município.

Em 2002, 26 milhões de brasileiros contavam
com uma biblioteca em seus Municípios.

No campo da música, o Governo Fernando
Henrique trabalhou na revitalização das bandas de
música e incentivou a participação da juventude, o
que fez diminuir a média de idade dos músicos brasi
leiros. Apoiou orquestras que se propusessem a fazer
apresentações gratuitas, promover concertos didáti
cos, adquirir instrumentos, etc.

Como se vê, sem nenhuma contrapartida, o Go
verno Fernando Henrique Cardoso investiu na cultura
brasileira, seja com recursos oriundos das receitas fe
derais, seja promovendo a correta parceria com a so
ciedade. Esperamos que o Governo do PT, respeitan
do a história, que nos ensina a encadear ações, e não
contrapô-Ias, possa dar continuidade ao que já foi ini
ciado com sucesso, sem alardes, mas com inserção
social.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, participamos ontem de reunião, que
contou com a presença de mais de quarenta Prefeitos
de importantes cidades do Estado da Bahia, na qual
discutimos claramente as implicações que a reforma
tributária terá sobre os Municípios brasileiros.

O que preocupa os Prefeitos baianos é o fato de
a reforma tributária ser feita como está proposta ago
ra, ou seja, voltada apenas e tão-somente para os in
teresses dos Governadores de Estados e da União.
Os Municípios devem participar dessa reforma.

Há, porém, um ponto em que proposta atende
de alguma forma aos Municípios. Refiro-me, Sr. Presi
dente, às arrecadações e distribuição do ICMS, que
atualmente tem como critério principal o fato gerador
na origem, e pode haver importante compensação se
for entendido o critério da presença populacional nas
respectivas áreas. Esse é um princípio que considera
mos positivo, mas ainda tímido.

É preciso haver justiça tributária e efetiva partici
pação dos Municípios, que trabalham diretamente
com suas populações, enfrentam dificuldades, estão
distantes dos grandes centros, enfim, lidam com os
problemas que diretamente dizem respeito às ações
municipais.

Queremos - e isso foi dito com muita clareza 
ampliar o debate. A Comissão de Reforma Tributária
estará no Estado da Bahia no próximo dia 23, quando
se reunirá com Prefeitos e várias outras autoridades,
além de representantes de inúmeros segmentos do
Estado, para que possamos, desde já, expor pontos
de vista que interessam às comunidades baianas e às
comunidades de grande parte do País.

Um dos temas será a distribuição do ICMS, cuja
participação poderá ser ampliada dos atuais 25%
para 30%, retirando evidentemente as atribuições do
Estado e trazendo mais e maiores encargos para os
Municípios.

Queremos nos colocar à disposição dos Prefei
tos da Bahia e do Brasil para inseri-los direta e perma
nentemente na discussão da reforma tributária.

Sr. Presidente, segundo o entendimento do PPS
e meu, a reforma tributária tem de ter um grande alvo:
os contribuintes, aqueles que lutam diariamente e pa
gam impostos para sustentar a Nação. Não pode ser
uma reforma que contemple apenas os interesses da
União, dos Estados e dos Municípios. O interesse ma
ior é o do contribuinte, que neste momento está sen
do obrigado a pagar grande quantidade de juros.

É com esse pensamento que o PPS vai encami
nhar sua linha de discussão quanto à reforma tributária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Colbert Mar
tins, o Sr. Severino Cavalcanti, 2 0 Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente.

o SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, há muito sabemos
que só mesmo com uma grande mobilização nacional,
com o envolvimento de diferentes setores e segmen
tos da sociedade o País poderá mudar seu quadro de
miséria e reduzir os gritantes desníveis regionais.

Foi emocionante e alvissareira a iniciativa de
empresários brasileiros e do Instituto Ayrton Senna
de selar um acordo para o desenvolvimento de um
projeto especial para alfabetizar e acelerar a aprendi
zagem de estudantes de 1a a 4a séries de Municípios
pernambucanos. Isso foi feito junto ao Presidente da
República e em solenidade da qual participamos, no
último dia 13 de maio .

O Estado de Pernambuco foi escolhido após
uma ampla análise dos índices de analfabetismo e re
petência de vários Estados da Região Norte e Nor
deste. Dos mais de um milhão de alunos matriculados
no ensino fundamental do nosso Estado, infelizmen
te, quase 500 mil estão defasados (mais de 40%) e,
desse número, 178.820 ainda não sabem ler e escre
ver, de acordo com pesquisa recente. Também foram
considerados o próprio índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), a taxa de distorção idade/série, os re
cursos do Fundo de Manutenção e de Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e Valorização do Ma
gistério (FUNDEF), destinados à região, o número de
docentes com ensino superior completo, além da von
tade política e do apoio que os empresários brasilei
ros e o Instituto Ayrton Senna receberam do Governa
dor de Pernambuco.

Dados
De acordo com informações que recebi dos ideali

zadores desse belo projeto, a priorização do ensino
fundamental como foco justifica-se basicamente por
uma única razão: embora 97% da população brasilei
ra entre 7 e 14 anos esteja cursando entre a 1a e 8a

séries (o que significa a maioria de crianças e jovens),
a educação oferecida não é de qualidade. Grande
parte dos alunos do ensino fundamental termina a 8a

série dominando conhecimentos correspondentes à
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48 série. Isso não significa que se deva abandonar os
universitários do País ou nossas universidades públi
cas. Venho fazendo gestões junto ao Ministro da Edu
cação, o pernambucano Cristovam Buarque, para se
criar no País um Programa Nacional de Assistência
Estudantil, uma bandeira do Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis
das universidades públicas (FONAPRACE), que
abracei e luto para ser uma realidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto
de investir em melhoria e qualidade no ensino funda
mentai do nosso Estado de Pernambuco é um marco
de co-responsabilidade e parceria entre as comunida
des empresarial e governamental. No mundo inteiro, no
tadamente nos países pobres e em desenvolvimento,
vem ocorrendo um chamamento à responsabilidade so
cial de políticos, empresários, intelectuais, lideranças,
ONGs, fundações e de toda a população, para um es
forço em prol de profundas mudanças no panorama de
injustiças sociais enfrentadas por esses países.

Educar
Todos sabemos que a educação é o esteio de

qualquer política de desenvolvimento de um país.
Hoje não basta uma nação ostentar índices econômi
cos generosos se não garante aos seus filhos o
bem-estar social e, acima de tudo, a realização do ser
humano como cidadão e, por que não dizer, a felicida
de no seio das famílias.

Só merece elogios a decisão do grupo Empre
sários pelo Desenvolvimento Humano (EDH) e do
seu Presidente, Marcos Magalhães. O EDH foi criado
em setembro do ano passado com o propósito de
contribuir para a redução da distância entre o índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Produto Inter
no Bruto Brasileiro (PIB). O Brasil é a 128 economia
mundial e ocupa, lamentavelmente, a 738 posição no
ranking mundial de desenvolvimento humano. Tal ín
dice foi apresentado pela representante do Instituto
Ayrton Senna, Viviane Senna, em encontro com em
presários no ano passado. Isso motivou não só a cria
ção de um movimento social inédito da iniciativa pri
vada, o EDH, como também uma aliança com o pró
prio Instituto Ayrton Senna para o confronto com o
problema e a busca de soluções efetivas. De Para
béns, a brava e competente Presidente do Instituto
Ayrton Senna, que vem honrando a memória do seu
irmão, tão reverenciado e querido pelo povo brasileiro
- principalmente de nossas crianças -, e levando à
frente os ensinamentos de amor ao próximo que rece
beu no seu próprio lar, através das ações dos seus
bondosos pais, Sr. Milton e D. Zazá.

Projeto
Quando do lançamento desse projeto que, te

mos certeza, contribuirá para mudar o triste perfil da
educação no nosso Estado de Pernambuco, o Presi
dente Lula muito bem lembrou que os investimentos
nessa área reduzirão os índices de violência e farão
com que o País mude o eixo de sua política social,
com injeções de recursos que combatam as causas
desses problemas e não as suas nefastas conse
qüências.

Para nosso Presidente, que também é pernam
bucano, educação representa investimento "que todo
governo e todo empresário inteligente fazem".

Pelo projeto do EDH e do Instituto Ayrton Sen
na, a partir deste mês de maio, está sendo implemen
tado em escolas municipais e estaduais de 48 Municí
pios pernambucanos o Programa Se Liga, destinado
à alfabetização de alunos defasados do ensino funda
mentaI. A segunda fase do projeto prevê, para 2004, a
execução do Acelera Brasil, que consiste na utiliza
ção de uma metodologia e recursos diferenciados
para acelerar o processo de aprendizagem de estu
dantes de 18 a 48 séries, permitindo, assim, que mais
de uma série seja cursada em um único ano.

Fatos
Ainda de acordo com as informações que recebi

dos idealizadores desse projeto, estão previstos seis
anos para o cumprimento dos Programas Se Liga e
Acelera Brasil. A expectativa é de que 627 mil estu
dantes sejam beneficiados, com a garantia de que
concluirão as primeiras séries do ensino fundamental
com os conhecimentos necessários para enfrentar o
próximo passo na sua trajetória escolar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
demos continuar jogando no mercado de trabalho os
chamados analfabetos ilustrados, ou cidadãos que
freqüentaram anos de ensino fundamental, das séri
es de 10 e 20 graus, e nada sabem.

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va, até pela própria história de vida do nosso Presi
dente, tem a obrigação de fazer da educação uma
missão maior: educar milhares de crianças brasileiras
para a vida, formando cidadãos capazes de viver do
seu trabalho, capazes de formar famílias sadias e
bem-estruturadas, que muito contribuirão para a con
solidação do progresso, do desenvolvimento e para o
soerguimento de um país mais justo e fraterno.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
V. Exa. será atendido nos termos regimentais.

I
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o SR. PASTOR FRANCISCO OlÍMPIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR FRANCISCO OlÍMPIO (PSB 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, ocupamos esta
tribuna para, inicialmente, parabenizar o ilustre Depu
tado e Pastor Philemon Rodrigues pelo brilhante pro
nunciamento acerca da moralidade da família brasile
ira, quando referiu-se ao projeto sobre legalização da
prostituição em nosso País.

Esse projeto significa verdadeiro acinte à família
brasileira, pois procura obliterar a ação das nossas
leis, retirando artigos do Código Penal que represen
tam uma barreira contra essa imoralidade.

Essas são minhas palavras de apoio e também
de felicitações ao ilustre Deputado. Lamento que en
tre nós, representantes do Congresso Nacional deste
grande Brasil, existam pessoas que queiram legalizar
a promiscuidade.

A Bíblia diz que não devemos querer para os ou
tros aquilo que não queremos para nós. Provavelmen
te esse cidadão não gostaria de ter na sua família
uma prostituta legalizada. É indecente e imoral!

Fica, então, nossa manifestação de repúdio a
esse malfadado projeto contra a sociedade e a família
brasileiras.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço o apo
io de V.Exa. à Medida Provisória nO 114. Estamos de
pendendo de acordo entre os partidos para sua apro
vação. Provavelmente na semana que vem estare
mos votando essa medida provisória, que, sem som
bra de dúvida, vai atender a inúmeras pessoas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ano de
2003 é marcado pelas comemorações do 10° aniver
sário de criação da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul (UEMS), resultado da luta embrenha
da pela população sul-mato-grossense, principal
mente pela comunidade de Dourados, onde ela é se
diada. Esta luta iniciou-se em 1977, com a criação do
Estado, inclusive sendo motivo de amplos debates na
Assembléia Legislativa, que conseguiu a inclusão de
um artigo na nascente Constituição do Estado, afir-

mando que a universidade deveria ser criada com
sede em Dourados.

Dez anos se passaram e a UEMS está espalha
da em 14 cidades de Mato Grosso do Sul, com seus
campi bem-estruturados e oferecendo cursos superi
ores de qualidade para os jovens em várias áreas do
conhecimento, além de cursos de pós-graduação que
têm chamado a atenção de profissionais até mesmo
de outros Estados.

Dez anos se passaram e, agora, a comunidade
universitária se prepara para escolher, por meio de
eleição direta, os novos Reitor e Vice-Reitor para um
mandato de quatro anos, em substituição à atual Rei
tora, Profa. Leocádia Aglaé Petry Leme.

Ontem aconteceu o lançamento oficial da cam
panha, que conta com a participação de cinco candi
datos representando as mais variadas vertentes exis
tentes dentro da universidade estadual.

Neste momento tão importante para a educação
universitária sul-mato-grossense, julgamos necessá
rio registrar a realização desta eleição, pois represen
ta a adoção de novos paradigmas para essa universi
dade, que só tem crescido ao longo desta década.

Essa eleição também contribuiu para a acelera
ção do processo de criação da Cidade Universitária
de Dourados. Portanto, a comunidade sul-mato-gros
sense acompanha atenta todos os movimentos desse
pleito eleitoral, que terá a participação de professo
res, pessoal administrativo e estudantes de todos as
unidades espalhadas pelo Estado.

Cumprimentamos os cinco candidatos, Maria
José de Jesus Alves Cordeiro, Fábio Edir Santos Cos
ta, Gilmar Praxedes, Vera Lúcia Lescano Almeida e
Luiz Antonio Álvares Gonçalves. Esperamos que a
comunidade universitária escolha o melhor Reitor no
dia 13 de junho, visando consolidar o projeto dessa
universidade estadual.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Barbosa Neto.
O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de fazer um registro para a Casa e para a opinião
pública brasileira do excelente trabalho que o Depu
tado João Grandão vem fazendo em relação à Medi
da Provisória n° 114, de 2003.

Não poderia deixar, neste momento, depois de
S.Exa. ter registrado a intenção de darmos essa boa
notícia ao setor produtivo nacional, de parabenizá-lo
em nome do meu partido e da Casa.
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Que V.Exa., Deputado João Grandão, possa
consolidar essa medida provisória à altura dos anseios
do setor produtivo nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Cos
ta Ferreira.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, dentro de algumas sema
nas este plenário será palco de discussão de propos
ta que poderá mudar os destinos do País. Refiro-me à
reforma tributária.

Praticamente desde que promulgada a Consti
tuição de 1988, propostas de reforma tributária têm
sido estudadas, e muitas vezes apresentadas, pelos
Poderes Executivo e Legislativo. Por duas vezes - em
2000 e em 2002 - chegaram elas a ultrapassar a bar
reira das Comissões Especiais, mas não tiveram o
apoio político necessário para serem apreciadas e
votadas por esta Casa.

É interessante notar que a reforma tributária pra
ticamente não tem opositores, se vista pelo lado da
modernização e da simplificação dos tributos e de uma
cobrança mais justa. Todos concordam que nosso sis
tema tributário é arcaico e contém inúmeras improprie
dades que entravam o desenvolvimentos econômico
do País. Aparentemente, é o receio de perder receita e,
conseqüentemente, de perder poder, que tem impedi
do a revisão de nosso sistema constitucional tributário.

Se assim tem sido, por que se imagina que ago
ra a tramitação de uma proposta de reforma tributária
terá êxito? Por que estão todos confiando numa trami
tação legislativa relativamente rápida da PEC de re
forma tributária que está sendo apreciada, neste mo
mento, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação? Primeiramente, porque há uma sensação
geral e bem definida de que a reforma é necessária e
precisa ser efetuada com urgência.

O Mercosul nos deu um diminuto exemplo das
conseqüências para a economia nacional de um co
mércio internacional sem tributos de fronteira e das
dificuldades que um sistema tributário inadaptado a
esse comércio podem trazer para a indústria nacional.
Os problemas só não têm sido maiores porque dois
de nossos parceiros, nesse tratado, têm economias li
liputianas. O terceiro sócio passa por longo período
de crise econômica interna, o que o impede de con
correr conosco em condições de igualdade, no cam
po comercial.

Estamos, no entanto, já há algum tempo, em in
tensas tratativas diplomáticas, principalmente com
Estados Unidos e União Européia, para efetivarmos

acordos de livre comércio que certamente mexerão
com a estrutura de nossa economia. Se tivermos feito
os duros e profundos ajustes necessários para en
frentarmos, de igual para igual, esses gigantes do co
mércio mundial, a ALCA e o acordo com a União Eu
ropéia poderão se tornar alavancas para o nosso de
senvolvimento econômico.

Certamente não há uma só pessoa com media
nos conhecimentos de tributação que pense que po
deremos celebrar acordos comerciais de tal magnitu
de mantendo intacto nosso atual sistema tributário. E
seus defeitos não são pequenos. Onera mais os pro
dutos nacionais do que os importados, não desonera
totalmente nossas exportações, eleva artificialmente
os ônus dos tributos, fazendo-os incidir em cascata e,
o que é ainda pior, uns sobre os outros, eleva os cus
tos dos investimentos, enfim, apresenta todas as con
dições para nos levar ao desastre econômico, caso
não efetuadas as alterações necessárias antes de im
plementados os acordos de livre comércio negocia
dos neste momento.

Há um sentimento generalizado de que a refor
ma tributária, sempre esperada e sempre adiada,
desta vez terá desfecho que encherá de satisfação
todo o País. Por que se espera que o resultado da dis
cussão será menos melancólico do que das vezes an
teriores? Porque desta vez os Poderes Legislativo e
Executivo parecem estar imbuídos dos mesmos obje
tivos e conscientes de que o País não pode mais es
perar, que o tempo é curto para efetuar as reformas
que incentivarão nosso comércio internacional e nos
so desenvolvimento interno.

O Brasil necessita de divisas. A dívida externa é,
talvez, hoje, o principal gargalo a obstruir nosso cres
cimento. E essa dívida só poderá ser melhor adminis
trada se conseguirmos superávit constante em nossa
balança comercial que dê confiança aos investidores
estrangeiros e reduza o serviço da dívida.

Todos têm consciência, também, de que os custos
dos produtos consumidos internamente devem dimi
nuir, principalmente dos bens de primeira necessida
de. Esse pensamento comum certamente concorre
para aparar arestas, para levar ao consenso e para
agilizar a tramitação da proposta de reforma tributária
no Congresso Nacional.

Devemos nos lembrar, ainda, de que o setor pro
dutivo privado apóia a reforma e que a sociedade civil
espera, ansiosa, por ela. Não há, portanto, aparente
mente, óbices de alguma relevância que possam se
antepor à aprovação da reforma tributária ainda este
ano, nas duas Casas do Parlamento Brasileiro.

Muito obrigado.

I
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o SR. TARCISIO ZIMMERMANN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, estiveram ontem em Bra
sí�ia milhares de pequenos agricultores do Grito da
Terra Brasil.

Ontem, fiz pronunciamento abordando o tema
da agricultura familiar, mas hoje, diante das machetes
dos jornais, que trazem declarações do Presidente
Lula reafirmando seu compromisso com a reforma
agrária, trago para o conhecimento da sociedade bra
sileira alguns números referentes à reforma agrária
realizada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no
Governo anterior, foram assentadas exatas 524 mil
380 famílias. Eram famílias de sem-terra que, ao se
rem assentadas, transformaram-se, em sua grande
maioria, em famílias sem estradas, sem luz, sem
água, sem assistência técnica, sem crédito, sem as
mínimas condições de produzir. O retrato da reforma
agrária do Governo que nos antecedeu é de 88% de
famílias sem eletricidade, 92% de famílias sem água
potável, 80% de famílias sem estradas e 53% de famí
lias sem assistência técnica.

O grande desafio do Governo atual será conser
tar o estrago feito na reforma agrária pelo Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. É preciso
garantir sustentabilidade e direito a uma vida digna
aos trabalhadores assentados.

Viva o Grito da Terra Brasil!
Espero que a luta pela reforma agrária seja sím

bolo da dignidade e do respeito ao nosso povo.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PL
Maria Helena PMDB
Moisés Lipnik PDT

Pastor FrankembergenPTB
Suely Campos PPB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL

Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT

Janete Capiberibe PSB

Valdenor Guedes PPB

Total de Amapá: 7

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB

Jader Barbalho PMDB

Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB

Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL
Vic Pires Franco PFL

Wladimir Costa PMDB
Zé GeraldoPT

Zenaldo Coutinho PSDB

Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Carlos Souza PL
Francisco Garcia PPS
Humberto Michiles PL
Lupércio RamosPPS
Sitas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 7
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ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PPB
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PPB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PPB
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB

Gastão Vieira PMDB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Amon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB

Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 21

PIAUr

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Francisca Trindade PT
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Sandra Rosado PMDB

Total de Rio Grande do Norte: 4

PARArBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PFL
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PSDB
Wellington Roberto PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 12
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PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
Luiz Piauhylino PSDB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PPB
Raul Jungmann PMDB
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PPB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PPB
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito de Lira PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB

João Caldas PL

José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB

Olavo Calheiros PMDB

Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 8

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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 PL
Jonival Lucas Junior PMDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL

Josias Gomes PT

Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT

Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 38

Maio de 2003

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Bassuma PT
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos MellesPFL
Carlos Mota PL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL

Custódio MattosPSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT

________________• __IIlIl_..IIlI~_.lliII_•••~ .......-._<1<......- ......_.
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Ibrahim Abi-Ackel PPB
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PSDB

Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
Iriny Lopes PT
José Carlos EliasPTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucirnar Fraga PL
Nilton Baiano PPB
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 10
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almir Moura PL

André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Dr. Heleno PSDB

Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PPB
Eduardo Paes PFL
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PDI
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Julio Lopes PPB
Laura Carneiro PFL

Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL
Renato Cozzolino PSC

Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PPB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 43
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PPB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PPB
Devanir Ribeiro PT
Dimas RamalhoPPS
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 Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano lica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB

Milton Monti PL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL

Rubinelli PT
Salvador limbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
lulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 67

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
TaticoPTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÃS

Barbosa Neto PMDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PSDB
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Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PPB
Sandro Mabel PL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zau~h PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS

Chico da Princesa PL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PPB

Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PPS
Gustavo FruetPMDB
Hermes Parcianello PMOB

Iris Simões PTB
José Borba PMOB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMOB
Paulo Bernardo PT

Ricardo Barros PPB
Selma Schons PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
João Pizzolatti PPB

Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PPB
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon S.Part.

Vignatti PT
Zonta PPB
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares POT

Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PPB
Beto Albuquerque PSB

Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMOB
Enio Bacci POT

Érico Ribeiro PPB
Francisco Appio PPB
Francisco Turra PPB
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luis Carlos Heinze PPB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Gouvêa PL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos POT
Tarcisio ZimmermannPT
Total de Rio Grande do Sul: 26
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TíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Fica instituído o Estatuto do Idoso desti
nado a regular os direitos assegurados às pessoas
com idade igualou superior a sessenta anos.

Art. 2° O idoso goza de todos os direitos funda
mentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta lei, asseguran
do-se-Ihe, por lei ou por outros meios, todas as opor
tunidades e facilidades, para preservação de sua saú
de física e mental e seu aperfeiçoamento moral, inte
lectual, espiritual e social, em condições de liberdade
e dignidade.

Art. 3° É dever da família, da comunidade, da so
ciedade em geral e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação dos direi
tos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à edu
cação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade com
preende:

I - atendimento preferencial imediato e individu
alizado junto aos órgãos públicos e privados presta
dores de serviços à população.

11- preferência na formulação e na execução de
políticas sociais públicas específicas;

111 - destinação privilegiada de recursos públi
cos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;

IV - viabilização de formas alternativas de parti
cipação, ocupação e convívio do idoso com as dema
is gerações;

V - priorização do atendimento do idoso por sua
própria família, em detrimento do atendimento asilar,
exceto dos que não a possuam ou careçam de condi
ções de manutenção da própria sobrevivência;

VI - capacitação e reciclagem dos recursos hu
manos nas áreas de geriatra e gerontologia e na pres
tação de serviços aos idosos:

VII - estabelecimento de mecanismos que favo
reçam a divulgação de informações de caráter educa
tivo sobre os aspectos biopsicossociais do envelheci
mento;

VIII - garantia de acesso à rede de serviços de
saúde e de assistência social locais.

EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA
GLOBALWl

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A O Congresso Nacional decreta:
lista de presença registra o comparecimento de 451
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre
a mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 1.

PROJETO DE LEI N° 3.561-A, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dê-se, ao Substitutivo da Comissão Especial ao
Projeto de lei n° 3.561, a seguinte redação:

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências.

Discussão, em turno único, do Projeto
de lei n° 3.561, de 1997, que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso e dá outras providênci
as; tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção deste e dos Pl nOs 183/99, 942/99,
2.420/00, 2.421/00, 2.426/00, 2.427/00 e
2.638/00, apensados, com substitutivo (Re
lator: Sr. Silas Brasileiro).

Tendo apensados os Pl nOs 183/99,
942/99, 2.420/00, 2.421/00, 2.426/00,
2.427/00, 2.638/00 e 3.930/00.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sras. e Srs. Deputados, há lista de inscritos para fa
lar a favor da matéria. Como existem várias emen
das, teríamos de ouvi-los e, encerrada a discussão,
receber as emendas, voltando o projeto para as Co
missões.

Sugiro aos Srs. Líderes presentes que transfira
mos a relação dos inscritos para falar a favor da maté
ria para a próxima sessão, em caráter excepcional, e
recebamos as emendas imediatamente.

Os Srs. Líderes concordam? (Pausa.)
Recebidas as emendas, o projeto volta à Co

missão Especial, para sobre elas dar parecer.
Fica garantida a relação dos inscritos para

quando do parecer da Comissão, antes da votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - As

emendas são as seguintes:

EMENDAS DE PLENÁRIO

._.~'__N1_. .' '_'1.....__ ...._ _-,__-----,
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Art. 4° Nenhum idoso será objeto de qualquer
forma de negligência, discriminação, violência, cruel
dade ou opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos.

§ 1° E dever de todos prevenir a ameaça ou vio
lação aos direitos do idoso.

§ 2° As obrigações previstas nesta lei não exclu
em da prevenção outras decorrentes dos princípios
por ela adotados.

Art. 5° A inobservância das normas de preven
ção importará em responsabilidade à pessoa física
ou jurídica nos termos da lei.

Art. 6° Todo cidadão tem o dever de comunicar à
autoridade competente qualquer forma de violação a
esta lei que tenha testemunhado ou tomado conheci
mento.

Art. 7° Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Dis
trito Federal e Municipais do Idoso, previstos na lei nO
8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumpri
mento dos direitos do idoso, definidos nesta lei.

TíTULO 11
Dos Direitos Fundamentais

CAPíTULO I
Do Direito à Vida

Art. 8° A velhice é um direito personalíssimo e a
sua proteção um direito social, nos termos desta lei e
da legislação vigente.

Art. 9° Ao idoso é garantida a proteção à vida e à
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públi
cas que permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade.

CAPíTULO 11
Do Direito à Liberdade, ao Respeito

e à Dignidade

Art. 10. O idoso tem direito à liberdade, ao res
peito e à dignidade como pessoa humana e como su
jeito de direitos civis, políticos, humanos, individuais e
sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 11. O direito à liberdade compreende os se
guintes aspectos:

I - faculdade de ir, vir e estar nos logradouros
públicos e espaços comunitários, ressalvadas as res
trições legais;

11 - opinião e expressão;
111 - crença e culto religioso;
IV - prática de esportes e de diversões;
V - participação na vida familiar e comunitária;
VI - participação na vida política, na forma da lei;

VII - faculdade de buscar refúgio, auxílio e ori
entação.

Art. 12. O direito ao respeito consiste na inviola
bilidade da integridade física, psíquica e moral,
abrangendo a preservação da imagem, da identida
de, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos
espaços e dos objetos pessoais.

Art. 13. E dever de todos zelar pela dignidade do
idoso, pondo-o a salvo de qualquer tratamento desuma
no, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

CAPíTULO 111
Dos Alimentos

Art. 14. Os alimentos serão prestados ao idoso
na forma da lei civil.

Art. 15. A obrigação alimentar é solidária, po
dendo o idoso optar entre os prestadores.

Art. 16. As transações relativas a alimentos pode
rão sercelebradas perante o Promotor de Justiça, que as
referendará, e passarão a ter efeito de título executivo ex
trajudicial nos termos da lei processual civil.

Art. 17. Se o idoso ou seus familiares não possu
írem condições econômicas de prover o seu sustento,
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbi
to da Assistência Social.

CAPíTULO IV
Do Direito à Saúde

Art. 18. Éassegurada a atenção integral à saúde
do idoso, através do Sistema Único de Saúde - SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em ar
ticulado e contínuo das ações e serviços, para a pre
venção, promoção, proteção e recuperação da saúde,
compreendendo:

I - atenção especial em caso de doenças que
afetam preferencialmente os idosos:

11- fornecimento obrigatório de vacina aos idosos
nos casos recomendados pela autoridade sanitária;

111- programas de assistência médica e odonto
lógica que atinjam a população idosa.

§ 1° A prevenção e a manutenção da saúde do
idoso serão efetivados por meio de:

I - atendimento geriátrico em ambulatórios;
11 - unidades geriátricas de referência, na rede

pública ou privada, com pessoal especializado na
área geronto-geriátrica;

111- programa de atendimento, assistência e in
ternação domiciliar periódico para a população caren
te ou impossibilitada de se locomover. devendo para
tanto cadastrá-Ia e para asilados e acolhidos por insti
tuições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e



21102 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

eventualmente conveniadas com o Poder Público,
nos meios urbano e rural;

IV - reabilitação orientada pela geriatria e ge
rontologia, para redução das seqüelas decorrentes
do agravo da saúde.

§ 2° Incumbe ao Poder Público desenvolver pro
gramas visando fornecer aos idosos carentes, gratui
tamente, medicamentos, especialmente os de uso
continuado, próteses, órteses e outros recursos relati
vos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 3° É vedada a discriminação do idoso nos pIa
nos de saúde, pela cobrança de valores diferenciados
em razão da idade.

§ 4° Os idosos portadores de deficiência ou com
limitação incapacitante terão atendimento especiali
zado, nos termos da lei.

§ 5° A prioridade no atendimento à saúde do
idoso pela Rede de Saúde Pública ou correspondente
consiste em:

I - assistência imediata, independentemente de
filas, e oferecimento de acomodações adequadas
pelo estabelecimento prestador de serviço se for in
dispensável aguardar;

11 - disponibilização de locais exclusivos para a
marcação de consultas, exames e demais procedi
mentos médicos.

Art. 19. Ao idoso internado ou em observação é
facultado o direito a acompanhante, devendo o órgão
de saúde proporcionar condições adequadas para a
sua permanência em tempo integral, segundo critério
médico.

Parágrafo único. O acompanhamento ao idoso
será autorizado pelo médico assistente ou por outro
profissional de saúde responsável e em caso de não
permissão esta deverá ser feita por escrito e de forma
justificada.

Art. 20. Ao idoso que esteja no domínio de suas
faculdades mentais é assegurado o direito de optar
pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais
favorável

Parágrafo único. Não estando o idoso em condi
ções de decidir sobre o tratamento de saúde, a esco
lha far-se-á da seguinte forma:

I - pelo curador, quando o idoso for interditado;

11- pelos familiares, quando o idoso não tiver cu
rador ou este não puder ser contactado, em tempo
hábil;

111 - pelo próprio médico, quando ocorrer imi
nente risco de vida e não houver tempo hábil para
consulta a curador ou familiar:

IV - pelo médico, quando o idoso não tiver cura
dor ou familiar conhecido, caso em que deverá comu
nicar o fato ao Ministério Público.

Art. 21. As instituições de saúde devem atender
aos critérios mínimos para o atendimento às necessi
dades do idoso, promovendo o treinamento e a capa
citação dos profissionais, assim como orientação a
cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.

Art. 22. Os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra idoso serão obrigatoriamente co
municados pelos profissionais de saúde a quaisquer
dos órgãos:

1- Autoridade Policial;
11 - Ministério Público;
111- Conselho Municipal do Idoso;
IV - Conselho Estadual do Idoso;
V - Conselho Nacional do Idoso.

CAPíTULO V
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Art. 23. O idoso tem direito a educação, cultura,
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e ser
viços que respeitem sua peculiar condição de idade.

Art. 24. O Poder Público deve criar oportunida
des de acesso do idoso à educação, adequando cur
rículos, metodologias e material didático aos progra
mas educacionais a ele destinados.

§ 1° Os cursos especiais para idosos devem in
cluir conteúdo relativo às técnicas de comunicação,
computação e demais avanços tecnológicos, para
sua integração à vida moderna.

§ 2° Os idosos participarão das comemorações de
caráter cívico ou cuhural, para transmissão de conheci
mentos e vivências às demais gerações, no sentido de
preservação da memória e da identidade cuhurais.

Art. 25. Nos currículos mínimos dos diversos ní
veis de ensino formal devem ser inseridos conteúdos
voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito
e à valorização do idoso, de forma a eliminar precon
ceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.

Art. 26. A participação dos idosos em atividades
culturais e de lazer será proporcionada, na forma da
legislação local, mediante descontos especiais nos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esporti
vos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos
respectivos locais.
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Art. 27. Os meios de comunicação devem manter
espaços ou horários especiais voltados aos idosos,
com finalidade informativa, educativa, artística e cultural
e ao público sobre o processo de envelhecimento.

Art. 28. O Poder Público apoiará a criação de uni
versidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a
publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão
editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura,
considerada a natural redução da capacidade visual.

CAPíTULO VI
Da Profissionalização e do Trabalho

Art. 29. O idoso tem direito ao exercício de ativi
dade profissional, respeitadas suas condições físi
cas, intelectuais e psíquicas.

Art. 30. Na admissão do idoso em qualquer tra
balho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixa
ção de limite máximo de idade, inclusive para concur
sos, ressalvados os casos em que a natureza do car
go o exigir.

Parágrafo único. O primeiro critério de desem
pate em concurso público será a idade, dando-se pre
ferênciaao de idade mais elevada.

Art. 31. O Poder Público criará e estimulará pro
gramas de:

I - profissionalização especializada para os ido
sos, aproveitando seus potenciais e habilidades para
atividades regulares e remuneradas;

II - preparação dos trabalhadores para a apo
sentadoria, com antecedência mínima de um ano, por
meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme
seus interesses, e de esclarecimento sobre os direi
tos sociais e de cidadania.

111 - estímulo às empresas privadas para admis
são de idosos ao trabalho.

Art. 32. As pessoas jurídicas de direito público e
de direito privado prestadoras de serviços públicos
deverão adequar seus concursos e processos de se
leção para que seus quadros de servidores alcancem
a proporção de pelo menos vinte por cento dos postos
de trabalho ocupados por trabalhadores com mais de
quarenta a cinco anos de idade.

Art. 33. Os programas governamentais de gera
ção de emprego e renda devem contemplar os traba
lhadores idosos, especialmente no financiamento de
micro unidades produtivas.

Art. 34. As entidades governamentais e não-go
vernamentais devem estimular e priorizar o trabalho
dos idosos no exercício de atividades voluntárias em
benefício da comunidade.

CAPíTULO VII

Da Previdência Social

Art. 35. Os benefícios de aposentadoria e pen
são do Regime Geral da Previdência Social observa
rão, na sua concessão, critérios de cálculo que obser
vem a manutenção do poder aquisitivo, bem como cri
térios de reajustamento que preservem, em caráter
permanente, o seu valor real.

Parágrafo único. A lei que dispuser sobre o Pia
no de Benefícios da Previdência Social disporá sobre
os critérios referidos no caput.

Art. 36. Na hipótese de aposentadoria por idade,
a perda da qualidade de segurado não será conside
rada para a concessão desse benefício, desde que o
segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribu
ição correspondente ao exigido para efeito de carên
cia, conforme a legislação vigente à data em que hou
ve a perda da condição de segurado.

Parágrafo único. A concessão do benefício de
aposentadoria por idade nos termos do parágrafo an
terior observará, para os fins de cálculo do valor do
benefício, o disposto no art. 3°, caput e § 2° da lei n°
9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo
salários de contribuição recolhidos no período a partir
da competência julho de 1994, o disposto no art. 35
da lei n° 8.213, de 1991.

Art. 37. O pagamento dos benefícios de aposen
tadoria e pensão efetuado com atraso, por responsa
bilidade da Previdência Social, será efetuado com os
acréscimos legais incidentes sobre as contribuições a
esse Regime pagas com atraso.

Art. 38. O Dia Mundial do Trabalho, 1° de Maio, é
a data base dos aposentados e pensionistas.

CAPíTULO VIII

Da Assistência Social

Art. 39. A assistência social aos idosos será
prestada, de forma articulada, conforme os princípios
e diretrizes previstos na lei Orgânica da Assistência
Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Úni
co de Saúde e demais normas pertinentes.

Art. 40. Aos idosos, a partir de sessenta e cinco
anos, que não possuam meios para prover sua sub
sistência, nem de tê-Ia provida por sua família, é as
segurado o benefício mensal de um salário mínimo.

§ 1° Considera-se ausência de meios para pro
ver à própria subsistência a falta de acesso do idoso a
qualquer tipo de fonte de renda.

§ 2° Considera-se incapaz de prover a subsis
tência do idoso a família cuja renda mensal per capita

I
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seja igualou inferior ao limite fixado na lei Orgânica
da Assistência Social.

§ 3° O benefício não poderá ser acumulado com
qualquer outro da Seguridade Social ou de qualquer
regime previdenciário.

Art. 41. O acolhimento de idosos, em situação
de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracte
riza a dependência econômica, para os efeitos legais.

CAPíTULO IX
Da Habitação

Art. 42. O idoso tem direito a moradia digna, no
seio da família natural ou substituta, ou em instituição
pública ou privada.

§ 1° A assistência integral na modalidade asilar
deverá ser prestada quando verificada inexistência de
grupo familiar, abandono, carência de recursos finan
ceiros próprios ou da família.

§ 2° As instituições públicas de atendimento a
idoso acolherão, preferencialmente, os desabrigados
sem família e sem rendimentos.

§ 3° Toda instituição dedicada ao atendimento
ao idoso fica obrigada a manter identificação externa
visível, sob pena de interdição, além de atender toda
a legislação pertinente.

§ 4° As instituições que abrigarem idosos são
obrigadas a manter padrões de habitação compatíve
is com as necessidades, bem como provê-los com ali
mentação regular e higiene indispensáveis e condi
zentes com as normas sanitárias, sob as penas da lei.

Art. 43. Nos programas habitacionais, públicos
ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza
de prioridade na aquisição de imóvel para moradia
própria, observado o seguinte:

1- reserva de três por cento das unidades resi
denciais para atendimento aos idosos;

/I - implantação de equipamentos urbanos co
munitários voltados ao idoso;

/11- eliminação de barreiras arquitetônicas e ur
banísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso;

IV - critérios de financiamento compatíveis com
os rendimentos de aposentadoria e pensão.

CAPíTULO X
Do Transporte

Art. 44. Aos maiores de sessenta anos com ren
da inferior a dois salários mínimos fica assegurada,
nos termos da legislação local, a gratuidade nos
transportes coletivos e transportes públicos alternati
vos urbanos e semiurbanos.

§ 1° Para se ter acesso à gratuidade basta que o
idoso apresente qualquer documento pessoal que
faça prova de sua idade.

§ 2° Nos veículos de transporte coletivo de que tra
ta este artigo, serão reservados dez por cento dos as
sentos para os idosos, devidamente identificados com a
placa de reservado preferencialmente para idosos.

Art. 45. No sistema de transporte coletivo inter
municipal e interestadual observar-se-á, nos termos
da legislação específica:

I - a reserva de duas vagas gratuitas por veículo
para idosos com renda igualou inferior a dois salários
mínimos;

/1- desconto de cinqüenta por cento, no mínimo,
no valor das passagens, para os idosos que excede
rem as vagas gratuitas.

Art. 46. Fica assegurada a reserva, para os ido
sos, nos termos da lei local, de cinco por cento das
vagas nos estacionamentos públicos e privados, as
quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso.

Art. 47. É assegurada a prioridade do idoso no
embarque no sistema de transporte coletivo.

TíTULO 1/1
Das Medidas de Proteção

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 48. As medidas de proteção ao idoso são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta
lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do
Estado;

11 - por falta, omissão ou abuso da família, cura
dor ou entidade de atendimento:

/11- em razão de sua condição pessoal.

CAPíTULO /I
Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 49. As medidas de proteção ao idoso previs
tas nesta lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumu
lativamente, bem como substituídas a qualquer tem
po, sem aumento de despesa, e levarão em conta os
fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.

Art. 50. Verificada qualquer das hipóteses pre
vistas no art. 48, o Ministério Público ou o Poder Judi
ciário, a requerimento daquele, poderá determinar,
dentre outras, as seguintes medidas:

. ._.. _1'1'II!"....__""'·..··_·_,_·..__•..._,~""""'_iJlM ....~~itIIIIlI._lII, ...--------
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1- encaminhamento à família ou curador, medi

ante termo de responsabilidade:

11 - orientação, apoio e acompanhamento tem

porários;

111 - requisição de tratamento médico, odontoló
gico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar

ou ambulatorial;

IV - inclusão em programa oficial ou comunitá

rio de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e

toxicômanos, ao próprio idoso ou pessoa de sua con

vivência que lhe cause perturbação;
V - abrigo em entidade;
VI - abrigo temporário.

TíTULO IV
Da Política de Atendimento ao Idoso

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 51. A política de atendimento ao idoso
far-se-á através do conjunto articulado de ações go
vernamentais e não-governamentais, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 52. São linhas de ação da política de atendi
mento:

I - políticas sociais básicas, previstas na lei nO
8.842, de 4 de janeiro de 1994 11 - políticas e progra
mas de assistência social, em caráter supletivo, para
aqueles que necessitarem;

111 - serviços especiais de prevenção e atendi
mento médico e psicossocial às vítimas de negligên
cia, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão.

IV - serviço de identificação e localização de pa
rentes ou responsáveis por idosos abandonados em
hospitais e asilos ou similares;

V - proteção jurídico-social por entidades de de
fesa dos direitos dos idosos;

VI - mobilização da opinião pública no sentido
da participação dos diversos segmentos da socieda
de no atendimento do idoso,

CAPíTULO 11
Das Entidades de Atendimento ao Idoso

Art. 53. As entidades de atendimento são respon
sáveis pela manutenção das próprias unidades, obser
vadas as normas de planejamento e execução emana
das do órgão competente da Política Nacional do Idoso,
conforme a lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994.

Parágrafo único. As entidades governamentais e
não-governamentais de assistência a idoso ficam su
jeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão
competente da Vigilância Sanitária e Conselho Muni
cipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conse
lho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especifi
cando os regimes de atendimento, observados os se
guintes requisitos:

I - oferecer instalações físicas em condições
adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e
segurança;

11 - apresentar objetivos estatutários e plano de
trabalho compatíveis com os princípios desta lei;

111- estar regularmente constituída;
IV - demonstrar a idoneidade de seus dirigen-

teso
Art. 54. As entidades que desenvolvam progra

mas de asilo deverão adotar os seguintes princípios:
1- preservação dos vínculos familiares;
II - atendimento personalizado e em pequenos

grupos;
111- manutenção do idoso na mesma instituição,

salvo em caso de força maior;
IV - participação do idoso nas atividades comu

nitárias, de caráter interno e externo.
V - observância dos direitos e garantias dos ido-

sos;
VI- preservação da identidade do idoso e ofere

cimento de ambiente de respeito e dignidade.
Parágrafo único. O dirigente de instituição pres

tadora de atendimento ao idoso responderá civil e cri
minalmente pelos atos que praticar em detrimento do
idoso, sem prejuízo das sanções administrativas.

Art. 55. Constituem obrigações das entidades
de atendimento:

I - celebrar contrato escrito de prestação de servi
ço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as
obrigações da entidade e prestações decorrentes do
contrato, com os respectivos preços, se for o caso;

II - observar os direitos e as garantias de que
são titulares os idosos;

111- fornecer vestuário adequado, se for pública,
e alimentação suficiente;

IV - oferecer instalações físicas em condições
adequadas de habitabilidade;

V - oferecer atendimento personalizado;
VI - diligenciar no sentido da preservação dos

vínculos familiares;
VII - oferecer acomodações apropriadas para

recebimento de visitas;

I
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VIII- proporcionar cuidados médicos, psicológi
cos, odontológicos e farmacêuticos;

IX - promover atividades educacionais, esporti
vas, culturais e de lazer;

X - propiciar assistência religiosa àqueles que
desejarem, de acordo com suas crenças;

XI - proceder a estudo social e pessoal de cada
caso;

XII - comunicar à autoridade competente de sa
úde toda ocorrência de idoso portador de moléstias
infecto-contagiosas;

XIII - providenciar ou solicitar que o Ministério
Público requisite os documentos necessários ao exer
cício da cidadania àqueles que não os tiverem, na for
mada lei;

XIV - fornecer comprovante de depósito dos
bens móveis que receberem dos idosos;

XV - manter arquivo de anotações onde cons
tem data e circunstancias do atendimento, nome do
idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, re
lação de seus pertences, bem como o valor de contri
buições, e suas alterações se houver, e demais dados
que possibilitem sua identificação e a individualização
do atendimento;

XVI - comunicar ao Ministério Público, para as
providências cab íveis, a situação de abandono moral
ou material por parte dos familiares;

XVII - manter em seu quadro profissionais com
formação específica.

Art. 56. As instituições filantrópicas ou sem fins
lucrativos, prestadoras de serviço a idoso terão direito
à assistência judiciária gratuita.

CAPíTULO 111
Da Fiscalização das Entidades de Atendimento

Art. 57. As entidades governamentais e não-go
vernamentais de atendimento ao idoso serão fiscali
zadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público,
órgãos sanitários e outros previstos em lei.

Art. 58. O art. 7° da lei nO 8.842, de 4 de janeiro
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. ]O Compete aos Conselhos de
que trata o art. 6° desta lei a formulação, co
ordenação, supervisão, fiscalização e avali
ação da política nacional do idoso, no âmbi
to das respectivas instâncias político-admi
nistrativas:' (NR)

Art. 59. Será dada publicidade das prestações
de contas dos recursos públicos e privados recebidos
pelas entidades de atendimento.

Art. 60. As entidades de atendimento que des
cumprirem as determinações desta lei ficarão sujei
tas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal
de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penali
dades, observado o devido processo legal:

I - as entidades governamentais:

a) advertência;
b) afastamento provisório de seus diri

gentes;
c) afastamento definitivo de seus diri

gentes;
d) fechamento de unidade ou interdi

ção de programa;

11 - as entidade não-governamentais:

a) advertência;
b) multa
c) suspensão parcial ou total do repas

se de verbas públicas;
d)interdição de unidades ou suspen

são de programas;
e) proibição de atendimento a idosos a

bem do interesse público.

Parágrafo único. Em caso de reiteradas infra
ções cometidas por entidade de atendimento, que
coloquem em risco os direitos assegurados nesta
lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério PÚ
blico, para as providências cabíveis, inclusive sus
pensão das atividades ou dissolução da entidade.

CAPíTULO IV
Das Infrações Administrativas

Art. 61. Deixar, a entidade de atendimento, de
cumprir as determinações do art. 55 desta lei:

Pena - multa de quinhentos a três mil reais, se o
fato não for caracterizado como crime, podendo haver
a interdição do estabelecimento até que sejam cum
pridas as exigências legais.

Parágrafo único. Havendo interdição do estabe
lecimento asilar os idosos abrigados serão transferi
dos a outra instituição às expensas do estabeleci
mento interditado, enquanto durar a interdição.

Art. 62. Deixar o médico ou responsável por es
tabelecimento de saúde, de asilo ou similar, de comu
nicar à autoridade competente os casos de crimes
contra idoso de que tiver conhecimento.

Pena - multa de quinhentos a três mil reais, apli
cada em dobro no caso de reincidência.

Art. 63. Deixar de cumprir as determinações
desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso.
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Pena - multa de quinhentos a mil reais e multa
civil de mil a três mil reais ao idoso prejudicado.

Art. 64. Osvaloresmonetários expressos neste Ca
pítulo serão atualizados, anualmente, na forma da lei.

CAPíTULO V
Da Apuração Administrativa de Infração

às Normas de Proteção ao Idoso

Art. 65. O procedimento para a imposição de pe
nalidade administrativa por infração às normas de pro
teção ao idoso terá inicio por requisição do Ministério
Público ou auto de infração elaborado por servidor efeti
vo, assinado por duas testemunhas, se possível.

§ 1°No procedimento iniciado com o auto de infra
ção poderão ser usadas fórmulas impressas, especifi
cando-se a natureza e as circunstâncias da infração.

§ 2° Sempre que possível, à verificação da infra
ção seguir-se-á a lavratura do auto, ou será lavrado
dentro de vinte e quatro horas, por motivo justificado.

Art. 66. O autuado terá prazo de dez dias para a
apresentação da defesa, contado da data da intima
ção, que será feita:

I - pelo autuante, no instrumento de autuação,
quando for lavrado na presença do infrator;

11 - por via postal, com aviso de recebimento.
Art. 67. Havendo risco para a vida ou à saúde do

idoso, a autoridade competente aplicará à entidade
de atendimento as sanções regulamentares, sem
prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a
ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais
instituições legitimadas para a fiscalização.

Art. 68. Nos casos em que não houver risco para
a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autori
dade competente poderá fixar prazo para que sejam
sanadas as irregularidades.

Art. 69. Aplicam-se, subsidiariamente, ao proce
dimento administrativo de que trata este Capítulo as
disposições das leis nOs 6.437, de 20 de agosto de
1977, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

CAPíTULO VI
Da Apuração Judicial de Irregularidades

em Entidade de Atendimento

Art. 70. O procedimento de apuração de irregu
laridades em entidade governamental e não-governa
mental terá início mediante petição fundamentada de
pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público.

Art. 71. Havendo motivo grave, poderá a autori
dade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar
liminarmente o afastamento provisório do dirigente da
entidade ou outras medidas que julgar adequadas,

para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante deci
são fundamentada.

Art. 72. O dirigente da entidade será citado para,
no prazo de dez dias, oferecer proposta escrita, poden
do juntar documentos e indicar as provas a produzir.

Parágrafo único. Não apresentada a defesa, a
autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministé
rio Público, por cinco dias, decidindo em igual prazo.

Art. 73. Apresentada a defesa, o juiz procederá
na conformidade do artigo 72 ou, se necessário, de
signará audiência de instrução e julgamento, delibe
rando sobre a necessidade de produção de outras
provas.

§ 1° Salvo manifestação em audiência, as par
tes e o Ministério Público terão cinco dias para ofere
cer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária
em igual prazo.

§ 2° Em se tratando de afastamento provisório
ou definitivo de dirigente de entidade governamental,
a autoridade judiciária oficiará a autoridade adminis
trativa imediatamente superior ao afastado, fixan
do-lhe prazo de vinte e quatro horas para proceder à
substituição.

§ 3° Antes de aplicar qualquer das medidas, a
autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remo
ção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exi
gências, o processo será extinto, sem julgamento do
mérito.

§ 4° A multa e a advertência serão impostas ao
dirigente da entidade ou ao responsável pelo progra
ma de atendimento.

Art. 74. Aplica-se, subsidiariamente, às disposi
ções deste Capítulo o procedimento sumário previsto
no Código de Processo Civil, naquilo que não contra
rie os prazos previstos nesta leí.

TíTULO V
Do Acesso à Justiça

CAPíTULO I
Das Disposições gerais

Art. 75. O Poder Público poderá criar varas es
pecializadas e exclusivas do idoso.

Art. 76. É assegurada prioridade na tramitação
dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais em que figure como parte
ou interveniente pessoa com idade igualou superior a
sessenta anos, em qualquer instância.

§ 1° O interessado na obtenção da prioridade a
que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, a
requererá à autoridade judiciária competente para
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decidir o feito, que determinará as providências a se
rem cumpridas, anotando-se essa circunstância em
local visível na autuação do processo.

§ 2° A prioridade não cessará com a morte do
beneficiado, estendo-se em favor cônjuge supérstite,
companheiro ou companheira, com união estável,
maior de sessenta anos.

§ 3° A prioridade se estende aos processos e
procedimentos na Administração Pública, empre
sas prestadoras de serviços públicos e instituições
financeiras, ao atendimento preferencial junto à De
fensoria Pública da União, dos Estados do Distrito
Federal em relação aos Serviços de Assistência Ju
diciária.

§ 4° Para o atendimento prioritário será garanti
do ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas,
identificados com a destinação a idosos em local visí
vel e caracteres legíveis.

Art. 77. O inciso 11 do art. 275 da lei n° 5.869, de
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, pas
sa a vigorar acrescido da seguinte alínea h:

'~rt. 275 .

11 - ..
h) em que for parte ou interveniente

pessoa com idade igualou superior a ses
senta anos." (NR)

CAPíTULO 11
Do Ministério Público

Art. 78. As funções do Ministério Público, previs
tas nesta lei, serão exercidas nos termos da respecti
va lei Orgânica.

Art. 79. Compete ao Ministério Público:
I - instaurar o inquérito civil e a ação civil pública

para a proteção dos direitos e interesses difusos ou
coletivos, individuais indisponíveis e individuais ho
mogêneos do idoso:

11 - promover e acompanhar as ações de ali
mentos, de interdição total ou parcial, designação de
curador especial, em circunstâncias que justifiquem a
medida e em todos os feitos em que se discutam os
direitos de idosos em condições risco;

111 - atuar como substituto processual do idoso
carente ou em situação de risco, conforme o disposto
no art. 48 desta lei;

IV - promover a revogação de instrumento pro
curatório do idoso, nas hipóteses previstas no art. 48
desta lei, quando necessário ou o interesse público
justificar;

V - instaurar procedimento administrativo e,
para instruí-lo:

a) expedir notificações, colher depoi
mentos ou esclarecimentos e, em caso de
não comparecimento injustificado da pessoa
notificada, requisitar condução coercitiva, in
clusive pela Policia Civil ou Militar;

b) requisitar informações, exames, pe
rícias e documentos de autoridades munici
pais, estaduais e federais, da administração
direta e indireta, bem como promover inspe
ções e diligências investigatórias;

c) requisitar informações e documen
tos particulares de instituições privadas;

VI - instaurar sindicâncias, requisitar diligên
cias investigatórias e a instauração de inquérito poli
ciai, para a apuração de ilícitos ou infrações às nor
mas de proteção ao idoso:

VII- zelar pelo efetivo respeito aos direitos e ga
rantias legais assegurados ao idoso, promovendo as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

VIII- inspecionar as entidades públicas e parti
culares de atendimento e os programas de que trata
esta lei, adotando de pronto as medidas administrati
vas ou judiciais necessárias à remoção de irregulari
dades porventura verificadas;

IX - requisitarforça policial, bem como a colabo
ração dos serviços médicos, hospitalares, educacio
nais e de assistência social, públicos, para o desem
penho de suas atribuições.

X - referendar transações envolvendo interes
ses e direitos dos idosos previstos nesta lei.

§ 1° A legitimação do Ministério Público para as
ações cíveis previstas neste artigo não impede a de ter
ceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei.

§ 2° As atribuições constantes deste artigo não
excluem outras, desde que compatíveis com a finali
dade e atribuições do Ministério Público.

§ 3° O representante do Ministério Público, no
exercício de suas funções, terá livre acesso a todo lo
cai onde se encontre o idoso.

Art. 80. Nos processos e procedimentos em que
não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério
Público na defesa dos direitos e interesses de que lida
esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois
das partes, podendo juntar documentos, requerer dili
gências e produção de outras provas, usando os re
cursos cabíveis.

Art. 81. A intimação do Ministério Público, em
qualquer caso, será feita pessoalmente.
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Art. 82. A falta de intervenção do Ministério pú
blico acarreta a nulidade do feito, que será declarada
de oficio pelo juiz ou a requerimento de qualquer inte
ressado.

Art. 83. As manifestações processuais do repre
sentante do Ministério Público deverão ser funda
mentadas.

CAPíTULO 111
Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos,

Coletivos e Individuais Indisponíveis
ou Homogêneos

Art. 84. Regem-se pelas disposições desta lei as
ações de responsabilidade por ofensa aos direitos as
segurados ao idoso, referentes à omissão ou ao ofe
recimento insatisfatório de:

I - acesso às ações e serviços de saúde;
11 - atendimento especializado ao idoso porta

dor de deficiência ou com limitação incapacitante;
111 - atendimento especializado ao idoso porta

dor de doença infecto-contagiosa;
IV - de serviço de assistência social visando ao

amparo do idoso;
Parágrafo único. As hipóteses previstas neste

artigo não excluem da proteção judicial outros inte
resses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou
homogêneos. próprios do idoso, protegidos em lei.

Art. 85. As ações previstas neste capítulo serão
propostas no foro do domicilio do idoso, cujo juízo terá
competência absoluta para processar a causa, res
salvadas as competências da Justiça Federal e a
competência originária dos Tribunais Superiores.

Art. 86. Para as ações cíveis fundadas em inte
resses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou
homogêneos, consideram-se legitimados, concorren
temente:

I - o Ministério Público;
11 - a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios;
111- a Ordem dos Advogados do Brasil;
IV - as associações legalmente constituídas há

pelo menos um ano e que incluam entre os fins institu
cionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa
idosa, dispensada a autorização da assembléia, se
houver prévia autorização estatutária.

§ 1° Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre
os Ministérios Públicos da União e dos Estados na
defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.

§ 2° Em caso de desistência ou abandono da
ação por associação legitimada o Ministério Público ou
outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa.

Art. 87. Para defesa dos interesses e direitos
protegidos por esta lei, são admissíveis todas as es
pécies de ação pertinentes.

Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos
de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições de Poder Público, que le
sem direito liquido e certo previsto nesta lei, caberá
ação mandamental, que se regerá pelas normas da
lei do mandado de segurança.

Art. 88. Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz con
cederá a tutela especifica da obrigação ou determina
rá providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao adimplemento.

§ 1° Sendo relevante o fundamento da demanda
e havendo justificado receio de ineficácia do provi
mento final, é licito ao juiz conceder a tutela liminar
mente ou após justificação prévia, na forma do art.
273 do Código de Processo Civil.

§ 2° O juiz poderá, na hipótese do parágrafo an
terior ou na sentença, impor multa diária ao réu, inde
pendentemente do pedido do autor, se for suficiente
ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoá
vel para o cumprimento do preceito.

§ 3° A multa só será exigível do réu após o trânsi
to em julgado da sentença favorável ao autor, mas será
devida desde o dia em que se houver configurado.

Art. 89. Os valores das multas previstas nesta lei
reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou, na fal
ta deste, ao Fundo de Assistência Social do respecti
vo Município, ficando vinculados ao atendimento do
idoso.

Parágrafo único. As multas não recolhidas até
trinta dias após o trânsito em julgado da decisão se
rão exigidas através de execução promovida pelo Mi
nistério Público, nos mesmos autos, facultada igual
iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia
daquele.

Art. 90. O juiz poderá conferir efeito suspensivo
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 91. Transitada em julgado a sentença que
impuser condenação ao Poder Público, o juiz determi
nará a remessa de peças à autoridade competente,
para apuração da responsabilidade civil e administra
tiva do agente a que se atribua a ação ou omissão.

Art. 92. Decorridos sessenta dias do trânsito em
julgado da sentença condenatória favorável ao idoso
sem que o autor lhe promova a execução, deverá
fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa
aos demais legitimados, como assistentes ou assu
mindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão.

I



TíTULO VI
Dos Crimes

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 99. Nos crimes previstos nesta lei, cuja pena
máxima, privativa de liberdade, não ultrapasse de
quatro anos, aplica-se o procedimento previsto na lei
n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiaria
mente, as disposições dos Códigos Penal e de Pro
cesso Penal, no que couber.

Art. 100. Os crimes definidos nesta lei são de
ação penal pública incondicionada, não se lhes apli
cando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

CAPíTULO 11
Dos Crimes em Espécie

Art. 101. Discriminar pessoa idosa, impedindo
ou dificultando seu acesso a operações bancárias,
aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por
qualquer outro meio ou instrumento necessário ao
exercício da cidadania, por motivo de idade.

Pena - Reclusão de um a quatro anos.
§ 1° Na mesma pena incorre quem desdenhar,

humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa,
por qualquer motivo.

§ 2° A pena será aumentada de um terço se a ví
tima se encontrar sob os cuidados ou responsabilida
de do agente:

Art. 102. Deixar de prestar assistência ao idoso,
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situa
ção de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificul
tar sua internação ou assistência à saúde, sem justa
causa, ou não pedir, nesses casos o socorro da auto
ridade pública:

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de meta
de, se da omissão resulta lesão corporal de natureza
grave, e triplicada, se resulta a morte.

Art. 103. Abandonar o idoso em hospitais, casas
de saúde, asilos, ou congêneres, ou não prover suas
necessidades básicas, quando obrigado por lei ou
mandato.

Pena - detenção de seis meses a três anos e
multa.

Art. 104. Expor a perigo a vida, a integridade e a
saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a
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Art. 93. Nas ações de que trata este Capítulo, Art. 98. Aplicam-se subsidiariamente, no que
não haverá adiantamento de custas, entos, honorári- couber, as disposições da lei nO 7.347, de 24 de ju-
os periciais e quaisquer outras despesas. lho de 1985.

Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao
Ministério Público.

Art. 94. Qualquer pessoa poderá e o servidor de
verá provocar a iniciativa do Ministério Público, pres
tando-lhe informações sobre fatos que constituam ob
jeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.

Art. 95. Os agentes públicos em geral, os juízes
e tribunais, no exercício de suas funções, quando tive
rem conhecimento de fatos que possam configurar
crime de ação pública contra idoso ou ensejar a pro
positura de ação para sua defesa, devem encaminhar
as peças pertinentes ao Ministério Público, para as
providências cabíveis.

Art. 96. Para instruir a petição inicial, o interes
sado poderá requerer às autoridades competentes as
certidões e informações que julgar necessárias, que
serão fornecidas no prazo de dez dias.

Art. 97. O Ministério Público poderá instaurar
sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de
qualquer pessoa, organismo público ou particular,
certidões, informações exames ou perícias, no pra
zo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a
dez dias.

§ 1° Se o órgão do Ministério Público, esgotadas
todas as diligências, se convencer da inexistência de
fundamento para a propositura da ação civil ou de pe
ças informativas, determinará o seu arquivamento,fa
zendo-o fundamentadamente.

§ 2° Os autos do inquérito civil ou as peças de
informação arquivados serão remetidos, sob pena de
se incorrer em falta grave, no prazo de três dias, ao
Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público.

§ 3° Até que seja homologada ou rejeitada a
promoção de arquivamento, em

sessão do Conselho Superior do Ministério PÚ
blico ou por Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público, poderão as associações legitima
das apresentar razões escritas ou documentos, que
serão juntados ou anexados às peças de informação.

§ 4° Deixando o Conselho Superior ou da Câ
mara de Coordenação e Revisão ao Ministério Públi
co de homologar a promoção de arquivamento, será
designado um membro do Ministério Público para o
ajuizamento da ação.



"Art. 140 .

"Art. 133 .
§ 3° ..

111 - se a vítima é maior de sessenta
anos. (NR)

§ 3° Se a injúria consiste na utilização
de elementos referentes a raça, cor, etnia,
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condições desumanas ou degradantes ou privando-o Pena - detenção de um a três anos e multa.
de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obri- Art. 111. Induzir pessoa idosa sem discerni-
gado a fazê-lo ou, ainda, aceitando-o a trabalho ex- mento de seus atos a outorgar procuração para
cessivo ou inadequado. fins de administração de bens ou deles dispor livre-

Pena - detenção de dois meses a um ano e mente:
multa. Pena - reclusão de dois a quatro anos.

§ 1° Se do fato resulta lesão corporal de nature- Art. 112. Coagir, de qualquer modo, o idoso a
za grave: doar, contratar, testar ou outorgar procuração.

Pena - reclusão de um a quatro anos. Pena _ reclusão de dois a cinco anos.
§ 2° Se resulta a morte:
Pena - reclusão de quatro a doze anos. Art. 113. lavrar ato notarial que envolva pessoa

idosa sem discernimento de seus atos, sem a devidaArt. 105. Constitui crime punível com reclusão
de um a quatro anos e multa: representação legal:

Pena - reclusão de dois a quatro anos.
I - obstar o acesso de alguém a qualquer cargo Art. 114. Impedir ou embaraçar ato do represen-

público por motivo de idade; tante do Ministério Público ou de qualquer outro
11 - negar a alguém, por motivo de idade, em- agente fiscalizador:

prego ou trabalho; Pena - reclusão de um a três anos.

111 - recusar, retardar ou dificultar internação ou TíTULO VII
deixar de prestar assistência médico-hospitalar e am- Das Disposições Finais e Transitórias
bulatorial, sem justa causa, a pessoa idosa; Art. 115. O Decreto-lei n° 2.84B, de 7 de dezem-

IV - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem bro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as
justo motivo, a execução de ordem judicial expedida seguintes alterações:
na ação civil a que alude esta lei; "Art. 61 .

V - recusar, retardar ou omitir dados técnicos ..
indispensáveis à propositura da ação civil objeto des- 11 - .
ta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. h) contra criança, maior de sessenta

Art. 106. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, anos, enfermo ou mulher grávida; (NR)

sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedi- "Art. 121 .
da nas ações em que for parte ou interveniente o idosa ..

Pena - Detenção de seis meses a um ano e § 4° No homicídio culposo, a pena é au-
multa. mentada de um terço, se o crime resulta de

inobservância de regra técnica de profissão,
Art. 107. Apropriar-se ou desviar pensão, pro- arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar

ventos ou qualquer outro rendimento do idoso, dan- imediato socorro à vítima, não procura dimi-
do-lhe aplicação diversa de sua finalidade. nuir as conseqüências do seu ato, ou foge

Pena - reclusão de um a quatro anos e multa. para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso
o homicídio, a pena é aumentada de um terço

Art. 108. Negar o acolhimento ou a permanência se o crime é praticado contra pessoa menor
do idoso, como abrigado por recusa deste em outor- de quatorze ou maior de sessenta anos. (NR)
gar procuração para entidade asilar. .. .

Pena - detenção de um a dois anos e multa.

Art. 109. Reter o cartão magnético de conta ban
cária relativa a benefícios, proventos ou pensão do ido
so, bem como qualquer outro documento com objetivo
de assegurar recebimento ou ressarcimento de divida.

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 110. Exibir ou veicular, por qualquer meio de
comunicação, informações ou imagens depreciativas
ou injuriosas à pessoa do idoso.
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religião, origem ou a condição de pessoa
idosa ou portadora de deficiência: (NR)

"Art. 141 .

IV - contra pessoa maior de sessenta
anos ou portadora de deficiência, exceto no
caso de injúria. (NR)

"Art. 148 ..
§ 1° ..
I - se a vítima é ascendente, descen

dente, cônjuge do agente ou maior de ses
senta anos. (NR)

"Art. 159 ..
§ 1° Se o seqüestro dura mais de vinte

e quatro horas, se o seqüestrado é menor
de dezoito ou maior de sessenta anos, ou
se o crime é cometido por bando ou quadri
lha. (NR)

"Art. 183 ..
111 - se o crime é praticado contra pes

soa com idade igualou superior a sessenta
anos.

"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de
prover a subsistência do cônjuge, ou de fi
lho menor de dezoito anos ou inapto para
o trabalho, ou de ascendente inválido ou
maior de sessenta anos, não lhes propor
cionando os recursos necessários ou fal
tando ao pagamento de pensão alimentí
cia judicialmente acordada, fixada ou ma
jorada; deixar, sem justa causa, de socor
rer descendente ou ascendente, grave
mente enfermo: (NR)

Art. 116. O art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688, de
3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Pena
is' passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

"Art. 21 .
Parágrafo único. Aumenta-se a pena

de um terço até a metade se a vítima é mai
or de sessenta anos." (NR)

Art. 117. O inciso 11 do § 4° do art. 10 da Lei n°
9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

§ 4° ..
11 - se o crime é cometido contra crian

ça, gestante, podador de deficiência, ado
lescente ou maior de sessenta anos; (NR)

Art. 118. O inciso 111 do art. 18 da Lei n° 6.368,
de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 18 .
111 - se qualquer deles decorrer de as

sociação ou visar a menores de vinte e um
anos ou a pessoa com idade igualou supe
rior a sessenta anos ou a quem tenha, por
qualquer causa, diminuída ou suprimida a
capacidade de discernimento ou de autode
terminação; (NR)

Art. 119. O art. 1° da Lei n° 10.048, de 8 de no
vembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 1° As pessoas portadoras de defi
ciência, os idosos com idade igualou supe
rior a sessenta anos, as gestantes, as lac
tantes e as pessoas acompanhadas por cri
anças de colo terão atendimento prioritário,
nos termos desta lei." (NR)

Art. 120. O Orçamento da Seguridade Social
destinará ao Fundo do Idoso, onde houver, ou ao Fun
do Nacional de Assistência Social, os recursos ne
cessários, em cada exercício financeiro, para aplica
ção em programas e ações relativos ao idoso.

Art. 121. Serão incluídos nos censos demográfi
cos dados relativos à população idosa do País.

Art. 122. Esta lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial, ressalvado o
disposto no caput do art. 40, que vigorará a partir de
1° do janeiro de 2004.

Sala das Sessões, - Aldo Rebelo, Líder do Go
verno; - Henrique Fontana, Vice-Líder do PT; - Col
bert Martins, Vice-Líder do PPS; - Renato Casa
grande, Vice-Líder do PSB.

EMENDA DE PLENÁRIO W 2

Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:

"Art. 18. É assegurada a atenção inte
grai à saúde do idoso, através do Sistema

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



"Art. 23 ..
Parágrafo único. Os programas de edu

cação, cultura, esporte e lazer levarão em
conta a peculiar condição do idoso rural,
permitindo-lhe acesso por meio de transpor
te ou, preferencialmente, pela realização de
atividades na comunidade rural."

EMENDA DE PLENÁRIO N° 4

Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:

Justificação

A proposição não parece ter considerado a con
dição do idoso rural. Essa população é bastante signi
ficativa numericamente no Brasil, além de ser reposi
tório de tradições e cultura formadoras da sociedade
brasileira.

O idoso rural também é importante para a estru
tura da sociedade rural brasileira, principalmente nas
regiões de pequenos produtores. E é da manutenção
dessa estrutura que depende boa parte da produção
agrícola brasileira.

Desta forma, é imperativo que os programas
para os idosos levem em consideração essas popu
lações, não só permitindo seu acesso a programas
que acontecem nas cidades - por meio de transpor
te - como, principalmente, pela realização de pro
gramas no meio rural valorizando a cultura local.

Sala das Sessões, Coriolano Sales, PFL; -Mil
ton Barbosa, PFL; - Antonio Carlos Magalhães
Neto, Vice-Líder do PFL; - Luiz Carreira, PFL.

§ 3° Os valores cobrados nos planos
de saúde poderão ter diferenciação em ra
zão da idade, limitada a 40% entre o maior
e o menor valor.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 3

Dê-se ao § 3° do art. 18 a seguinte redação:

"Art. 18 ..

Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 16 21113

Único de Saúde - SUS, garantindo-se-Ihe o que os idosos necessitem de assistência à saúde de
acesso universal e igualitário, em conjunto forma mais freqüente, elevando os custos médicos.

articulado e contínuo das ações e serviços, Ao impedir qualquer forma de discriminação nos
para a prevenção, promoção, proteção e re- valores cobrados pelos planos de saúde em razão da
cuperação da saúde - considerando sua si- idade, os custos superiores dos idosos serão ratea-
tuação de residente urbano ou rural - com- dos entre os beneficiários de menor idade. Desta for-
preendendo: ma, pode-se mesmo inviabilizar o acesso das pesso-

.............................................................. as de menor idade a estas instituições.

§ 6° Para fins de atendimento da popu- Tendo em perspectiva estes dois contrapon-
lação idosa rural, os programas devem per- tos, muito meritórios, uma solução de meio termo é
mitir seu acesso, por meio de transporte ou, a mais adequada. A emenda apresentada, desta
preferencialmente, realização de atividades forma, limita a diferença entre a maior e a menor
na própria comunidade rural." prestação a 40%. Este parâmetro, em nosso modo

Justificação de vista, permitiria alguma diferenciação dos custos
reais diferenciados por faixa de idade e também
não elevaria de maneira significativa os custos para
os mais idosos.

Sala das Sessões, - Coriolano Sales, PFL 
Milton Barbosa, PFL.

A proposição não parece ter considerado a con
dição do idoso rural. Essa população é bastante signi
ficativa numericamente no Brasil, além de ser reposi
tório de tradições e cultura formadoras da sociedade
brasileira.

O idoso rural também é importante para a estru
tura da sociedade rural brasileira, principalmente nas
regiões de pequenos produtores. E é da manutenção
dessa estrutura que depende boa parte da produção
agrícola brasileira.

Desta forma, é imperativo que os programas
para os idosos levem em consideração essas popula
ções' não só permitindo seu acesso a programas que
acontecem nas cidades - por meio de transporte 
como, principalmente, pela realização de programas
no meio rural, valorizando a cultura local.

Sala das Sessões, Coriolano Sales, PFL; - Mil
ton Barbosa, PFL; - Luiz Carreira, PFL.

Justificação

A vedação à cobrança diferenciada nos planos
de saúde é meritória, por evitar qualquer fonna de
agravo econômico a esta população. Muito embora
meritória, não faz sentido econômico, pois é natural
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EMENDA DE PLENÁRIO N° 5

Suprima-se a expressão "... e de direito priva
do..." do texto do artigo 32 do PL n° 3.561-A/97.

Justificação

O artigo 32 estabelece que as pessoas jurídicas
de direito público e privado prestadoras de serviços
públicos reservarão para os idosos não aposentados
uma cota de 5% de seus empregos mediante seleção
pública. Observa-se que o disposto no art. 37, inciso I
a IV da Constituição Federal aplica-se tão somente as
pessoas jurídicas de direito público, ou seja a seleção
mediante concurso público, não aplicando as pesso
as jurídicas de direito privado. Assim a emenda ora
proposta visa adequar o texto aos ditames da Consti
tuição Federal.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Mário Negromonte, Vice-Lí
der do PPB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 6

Suprima-se a expressão ".... e de direito priva
do...." do texto do art. 32 do PL n° 3.561-A/97.

Justificação

A proposta legislativa em tela é de grande rele
vância para todos os idosos brasileiros. Contudo o
teor do art. 32 estabelece que as pessoas de direito
público e privado prestadoras de serviços públicos re
servarão para os idosos não aposentados uma cota
de 5% de seus empregos mediante seleção pública.
Vale lembrar que as empresas privadas, mesmo pres
tando serviço público, mediante delegação, não são
obrigadas a selecionar empregados para os seus
quadros mediante concurso público. Para tanto basta
observar o teor do art. 37, incisos I a IV da Constitui
ção Federal. Assim a emenda ora apresentada visa
sanar tal falha.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Philemon Rodrigues, PTB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 7

Dê-se ao art. 44 do Projeto de Lei n° 3.561, de
1997 a seguinte redação:

"Art. 44. Aos maiores de sessenta e
cinco anos fica assegurada a gratuidade
nos transportes coletivos públicos urbanos e
semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos,
especiais, com nível de conforto diferencia-

do, quando prestados paralelamente aos
serviços regulares."

Justificação

A Constituição Federal estabeleceu no art. 230,
§ 2° que os maiores de 65 anos fazem jus a gratuida
de nos serviços de transporte coletivo urbano. Contu
do o texto sob análise, estabelece tal direito aos ido
sos maiores de 60 anos, revestindo a presente pro
posta legislativa com o vício da inconstitucionalidade.
Assim, a emenda apresentada visa suprir tal vício,
adequando ao texto constitucional.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Philemon Rodrigues, PTB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 8

Dê-se ao art. 44 do Projeto de Lei n° 3.561 , de
1997 a seguinte redação:

"Art. 44. Aos maiores de sessenta e
cinco anos fica assegurada a gratuidade
nos transportes coletivos públicos urbanos e
semi-urbanos , exceto nos serviços classifi
cados como seletivos, especiais ou asseme
lhados prestados paralelamente aos servi
ços convencionais:'

Justificação

Objetivando aprimorar o texto da presente
proposta legislativa vale ressaltar que a conces
são de gratuidade no transporte urbano de passa
geiros aos idosos com idade acima de 60 (sessen
ta) anos está em confronto com o preceito constitu
cional exposto no art. 230, § 2° da Constituição
Federal, que estabelece a aludida gratuidade aos
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, deixando
claro, o vício de inconstitucionalidade que reveste
o projeto de lei em questão. Entendemos que a for
ma expressa na proposta ora apresentada atende
rá plenamente o teor do art. 230,§ 2° da Constitui
ção Federal.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Mário Negromonte, Vice-Lí
derdo PPB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 9

Dê-se ao caput do art. 44 do PL nO 3.561-A/97,
a seguinte redação:

"Art. 44. aos maiores de sessenta anos
fica assegurada a gratuidade nos transportes
coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos."
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Justificação

Por se tratar de uma legislação ordinária fede
ral, a mesma tem de respeitar os ditames expressos
na Constituição Federal. Dessa forma, o texto do
art. 44 viola o teor do art. 230, § 2°, ao estabelecer
que o direito da gratuidade poderá ser usufruída a
partir dos sessenta anos. A emenda ora apresenta
da visa adequar o texto da proposta legislativa ao
texto constitucional.

Sala das Sessões, de 2003. - Sandro Matos,
PSB; - Paulo Rocha, Vice-Líder do PT - Alceu Col
lares, Vice-Líder do PDT - Luciana Genro, PT.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 10

Dê-se ao § 1° do art. 44 do PL nO 3.561-A/97, a
seguinte redação:

u§ 1° Os procedimentos administrativos
necessários para que os beneficiários ex
pressos no caput exerçam o seu direito se
rão estabelecidos pelo Poder Público com
petente."

Justificação

É de conhecimento geral que os serviços de
transporte público urbanos são de competência ex
clusiva dos Municípios, em obediência ao art. 30, inci
so V da Constituição Federal. Dessa forma, cabe ao
Município estabelecer os procedimentos que garan
tam o tratamento devido a sua população de idosos
de sua cidade, conforme as peculiaridades locais, na
forma da emenda ora apresentada, principalmente se
considerarmos que algumas cidades já estabelece
ram alguns procedimentos, como cadastramento pe
rante a prefeitura para fornecimento de credenciais
específicas.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Mário Negromonte, Vice-Lí
der do PPB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 11

Dê-se ao § 1° do art. 44 do PL n° 3.561-A/97, a
seguinte redação

u§ 1° O Poder Público responsável es
tabelecerá os procedimentos necessários
para que o idoso exerça plenamente o direi
to expresso no caput:'

Justificação

O serviço de transporte público urbano são de
competência exclusiva dos Municípios, conforme de-

terminado no art. 30, inciso V da Constituição Federal.
Dentro do exercício desta competência, muitos Muni
cípios brasileiros já estabeleceram uma série de pro
cedimentos para o acesso dos idosos aos serviços de
transportes públicos locais, que podem variar da sim
ples apresentação da carteira de identidade ao em
barcar no veículo até fornecimento ao idoso de um
passe, seja em papel ou cartão magnético similar aos
concedidos aos estudantes. Assim seria mais pru
dente que fosse garantido o direito a gratuidade con
forme expresso no caput do art. 44 e que a operacio
nalização desta gratuidade ficasse sob a responsabi
lidade dos Municípios conforme determina a Consti
tuição Federal, na forma da emenda ora apresentada.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Philemon Rodrigues, PTB.

EMENDA DE PLELNÁRIO N° 12

Inclua-se um § 3° ao art. 44 do Projeto de Lei
n° 3.561, de 1997 com a seguinte redação:

u§ 3" A fonte de custeio do benefício
assegurado no caput deste artigo será o
Fundo Nacional de Assistência Social até
que o Fundo Nacional do idoso seja cria
do,conforme previsto no art. 121 desta lei."

Justificação

O disposto no art. 35 da Lei de Concessões (Lei
n° 9.074, de 1995) determina a indicação da fonte dos
recursos financeiros para o custeio de benefícios tari
fários ou gratuidades parciais ou totais. Considerando
que a presente proposta legislativa deve respeitar as
demais legislações, bem como a indicação da origem
dos recursos, torna-se necessário, objetivando para
que a concessão do benefício não gere um aumento
tarifário, não recaindo sobre os demais usuários do
sistema de transporte público composto na sua maio
ria por pessoas de baixo poder aquisitivo, propormos
a presente emenda objetivando sanar a irregularida
de detectada.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Philemon Rodrigues, PTB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 13

Acrescente-se um § 3° no art. 44 do PL n°
3.561-A/97, com a seguinte redação:

u§ 30 Os serviços públicos de transpor
te coletivo de passageiros urbanos e
semi-urbanos receberão recursos do Fundo
Nacional de Assistência Social até que seja
instituído o Fundo Nacional do Idoso para o
custeio do direito dos idosos expresso no
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caput de acordo com regulamentação do
Poder Executivo:'

Justificação

A legislação que regula as concessões de servi
ços públicos, compostas pelas Leis n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995 e a Lei nO 9.074, de 7 de julho de
1995, define uma série de direitos e obrigações para
o poder concedente e concessionárias dos serviços,
seja a nível da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. No art. 35 da Lei nO 9.074/95 ficou estabeleci
do que qualquer benefício tarifário a ser concedido a
uma determinada categoria de usuário, deve indicar a
fonte de custeio objetivando não onerar os demais
usuários do serviço público. Assim, a presente emen
da estabelece o devido custeio para a gratuidade dos
idosos, conforme exigida na legislação citada.

Sala das Sessões, de 2003. - Paulo Rocha,
Vice-Líder do PT - Sandro Matos, PSB - Alceu Col
lares, Vice-Líder do PDT - Luciana Genro, PI.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 14

Acrescente-se um § 3° no art. 44 do PL nO
3.561-A, 97, com a seguinte redação:

"§ 3° Os serviços públicos de transporte
coletivo de passageiros urbanos, semi-urba
nos e metropolitanos receberão recursos para
o custeio do dire~o expresso no caput do
Fundo Nacional de Assistência Social até que
seja inst~uído o Fundo Nacional do idooo:'

Justificação

O art. 35 da Lei n° 9.074/95 estabeleceu que
qualquer benefício tarifário a ser instituído a uma
determinada categoria de usuário, deve ser previsto
a respectiva fonte de custeio objetivando não one
rar os demais usuários do serviço público, compos
tos na sua grande maioria por pessoas de baixo po
der aquisitivo. Assim, visando garantir a plenitude
do exercício do direito dos idosos propõe-se a pre
sente emenda estabelecendo o devido custeio para
a gratuidade dos idosos, conforme exigido na legis
lação citada.

Plenário da Câmara dos Deputados, 25 de mar
ço de 2003. - Deputado Mário Negromonte, Vice-Lí
derdo PPB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 15

Suprima-se do Projeto o artigo 45, renumeran
do-se os demais.

Justificação

Há um princípio geral, presente nos contratos
de concessão, permissão ou autorização com o Po
der Público, que é o da preservação do equilíbrio eco
nômico-financeiro dos contratos. Tal equilíbrio está
expresso no art. 37, XXI da Constituição Federal, que
estabelece que, nos contratos com a Administração,
serão "mantidas as condições efetivas da proposta",
assim como na Lei de Licitações (Lei n° 8.666/93,
arts. 57, § 1°,58, I, §§ 1° e 2°, e 65, 11, d e parágrafo
6°) e na Lei de Concessões (Leis nOs 8.987/95).

A gratuidade de duas vagas em cada ônibus
para maiores de 60 anos, prevista no dispositivo su
primido pela presente emenda, bem como o desconto
de 50% nas vagas restantes, será causa de desequilí
brio econômico-financeiro nos contratos de conces
são e permissão de transporte rodoviário de passa
geiros, com forte impacto nas tarifas e efeitos negati
vos para toda a sociedade.

Plenário da Câmara dos Deputados, 15 de maio
de 2003. - Chico da Princesa, PL.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 16

Dê-se ao art. 45 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 45. No sistema de transporte co
letivo intermunicipal e interestadual serão
reservadas duas vagas gratuitas, por veí
culo, para idosos que necessitem de trata
mento médico em outra localidade, confor
me atestado emitido por unidade de aten
dimento conveniada ao Sistema Único de
Saúde - SUS".

Parágrafo único. O custeio das despesas pre
vistas neste artigo será feito com os recursos previs
tos no art. 121 da presente lei:'

Justificação

Com a presente emenda, busca-se limitar a utili
zação de benefício tarifário relativo ao transporte de
passageiros àqueles idosos que realmente necessi
tam da gratuidade no deslocamento - os que preci
sam viajar por não possuírem atendimento médico
nas localidades em que residem.

Complementarmente, prevê-se a fonte de cus
teio dessa gratuidade, conforme determina o § 5° do
art. 195 da Constituição Federal e o art. 35 da Lei nO
9.074/95, a fim de que não haja impacto tarifário, o
que oneraria toda a sociedade.

Plenário da Câmara dos Deputados, 15 de maio
de 2003. - Chico da Princesa, PL.
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EMENDA DE PLENÁRIO N° 17

Dê-se ao art. 45 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 45. No sistema de transporte co
letivo intermunicipal e interestadual serão
reservadas duas vagas gratuitas, por veí
culo, para idosos que necessitem de trata
mento médico em outra localidade, confor
me atestado emitido por unidade de aten
dimento conveniada ao Sistema Único de
Saúde-SUS.

Parágrafo único. O custeio das despesas previs
tas neste artigo será feito com os recursos previstos
no art. 121 da presente lei."

Justificação

Com a presente emenda, busca-se limitar a utili
zação de beneficio tarifário relativo ao transporte de
passageiros aqueles idosos que realmente necessi
tam da gratuidade no deslocamento - os que preci
sam viajar por não possuírem atendimento médico
nas localidades em que residem.

Complementarmente, prevê-se a fonte de cus
teio dessa gratuidade, conforme determina o § 5° do
art. 195 da Constituição Federal e o art. 35 da Lei n°
9.074/95, a fim de que não haja impacto tarifário, o
que onera toda a sociedade.

Plenário da Câmara dos Deputados, de 2003. 
Deputado Mario Negromonte Vice-Líder do PPB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 18

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao
art. 45 do Projeto:

"Parágrafo único. A gratuidade e os
descontos previstos no presente artigo se
rão custeados com recursos do Fundo do
Idoso e do Fundo Nacional de Assistência
Social, nos termos do art. 121".

Justificação

O art. 35 da Lei n° 9.074195, que integra a le
gislação sobre concessões no Brasil, estabelece
que qualquer benefício tarifário concedido a deter
minada categoria de usuário deve indicar a respecti
va fonte de custeio. Com isso busca-se impedir que
os demais usuários do serviço público sejam penali
zados com o aumento tarifário que descontos e gra
tu idades acarretam.

No mesmo sentido, o art. 195, § 5°, da Consti
tuição, estabelece que, em matéria de assistência

social - a qual adere o presente projeto de lei, que
estabelece um Estatuto do Idoso -, nenhum benefí
cio poderá ser criado ou majorado sem a respectiva
fonte de custeio.

É de se ressaltar que, mesmo que não existis
sem tais disposições de indicação de fonte de custeio,
o sistema constitucional veda a que um setor da soci
edade arque com despesas que são do seu conjunto.
Pretender que prestadoras de serviço público assu
mam o ônus de conceder gratuidades e descontos
em tarifas, agride o princípio da isonomia, pois tra
ta-se de uma discriminação contra esse setor (Cf.
JOSE AFONSO DA SILVA, "Curso de Direito Consti
tucional Positivo ': São Paulo: Malheiros Editores,
2000, 18[ ed., p. 232), além de configurar confisco, ve
dado pelo art. 5°, XXIV, da Lei Maior, que ainda prote
ge a propriedade (art. 5°, caput, e XXII, e art. 170, 11) e
estabelece o respeito a livre iniciativa no campo eco
nômico (art. 170, caput).

Plenário da Câmara dos Deputados, 15 de maio
de 2003. - Chico da Princesa, PL.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 19

Dê-se ao art. 121 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 121. O montante de vinte por cen
to da receita bruta dos concursos de prog
nósticos administrados pela Caixa Econômi
ca Federal fica destinado ao Fundo do Ido
so, onde houver, ou ao Fundo Nacional de
Assistência Social, para aplicação em pro
gramas e ações relativos ao idoso, inclusive
para custeio das gratuidades e descontos
previstos nos artigos 44 e 45".

Justificação

O art. 35 da Lei n° 9.074/95, que integra a legis
lação sobre concessões no Brasil, estabelece que
qualquer benefício tarifário concedido a determinada
categoria de usuário deve indicar a respectiva fonte
de custeio. Com isso busca-se impedir que os demais
usuários do serviço público sejam penalizados com o
aumento tarifário que descontos e gratuidades acar
retam.

No mesmo sentido, o artigo 195, § 5°, da Cons
tituição, estabelece que, em matéria de assistência
social- a qual adere o presente projeto de lei, que es
tabelece um Estatuto do Idoso -, nenhum benefício
poderá ser criado ou majorado sem a respectiva fonte
de custeio.

É de se ressaltar que, mesmo que não existis
sem tais disposições de indicação de fonte de custeio,
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o sistema constitucional veda a que um setor da soci
edade arque com despesas que são do seu conjunto.
Pretender que prestadoras de serviço público assu
mam o ônus de conceder gratuidades e descontos
em tarifas, agride o princípio da isonomia, pois tra
ta-se de uma discriminação contra esse setor (Cf.
JOSE AFONSO DA SILVA, "Curso de Direito Consti
tucional Positivo", São Paulo: Malheiros Editores,
2000, 188 ed., p. 232), além de configurar confisco,
vedado pelo art. 5°, XXIV, da Lei Maior, que ainda pro
tege a propriedade (art. 5°, caput, e XXII, e art. 170,
11) e estabelece o respeito a livre iniciativa no campo
econômico (art. 170, caput).

Plenário da Câmara dos Deputados, de 25 de
março de 2003. - Deputado Philemon Rodrigues,
PTB.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 20

Dê-se ao art. 121 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 121. O montante de vinte por cen
to da receita bruta dos concursos de prog
nósticos administrados pela Caixa Econômi
ca Federal fica destinado ao Fundo Nacio
nal de Assistência Social, para o custeio de
todos os programas e benefícios decorren
tes da presente lei, até que seja criado o
Fundo Nacional do Idoso".

Justificação

O art. 35 da Lei nO 9.074/95, que integra a legis
lação sobre concessões no Brasil, estabelece que
qualquer benefício tarifário concedido a determinada
categoria de usuário deve indicar a respectiva fonte
de custeio. Com isso busca-se impedir que os demais
usuários do serviço público sejam penalizados com o
aumento tarifário que descontos e gratuidades acar
retam. No mesmo sentido, o artigo 195, parágrafo 5°,
da Constituição, estabelece que, em matéria de as
sistência social - a qual adere o presente projeto de
lei, que estabelece um Estatuto do Idoso -, nenhum
benefício poderá ser criado ou majorado sem a res
pectiva fonte de custeio. É de se ressaltar que, mes
mo que não existissem tais disposições de indicação
de fonte de custeio, o sistema constitucional veda a
que um setor da sociedade arque com despesas que
são do seu conjunto. Pretender que prestadoras de
serviço público assumam o ônus de conceder gratui
dades e descontos em tarifas, agride o princípio da
isonomia, pois trata-se de uma discriminação contra
esse setor (Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Curso de
Direito Constitucional Positivo", São Paulo: Malheiros
Editores, 2000, 188 ed., p. 232) além de configurar
confisco, vedado pelo art. 5°, XXIV, da Lei Maior, que

ainda protege a propriedade (art. 5°, caput, e XXII, e
art. 170, 11) e estabelece o respeito a livre iniciativa no
campo econômico (art. 170, caput).

Plenário da Câmara dos Deputados, 15 de maio
de 2003. - Deputado Chico da Princesa, PL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
requerimentos de urgência acordados na reunião de
Líderes, todos com o compromisso de serem remeti
dos para a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa o seguinte requerimento de urgência para
a apreciação do Projeto de Lei n° 2.787, de 1997.

"Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime de
urgência na apreciação do Projeto de Lei n°
2.787, de 1997, do Deputado Eduardo Jorge,
que 'dispõe sobre o porte de armas, venda e
comercialização de material bélico'."

Sala das Sessões, - Romel Anizio, Vice-Líder
do PPB; Henrique Fontana, Vice-Líder do PT; Ro
berto Freire, Líder do PPS; Professor Luizinho,
Vice-Líder do Governo; Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do PMDB; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT;
José Carlos Aleluia, Líder do PFL; Jutahy Júnior,
Líder do PSDB; Coronel Alves, Vice-Líder do PL;
Marcelo Ortiz, PV

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei nO 3.206, de 2000.

"Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
n° 3.206, de 2000, do Deputado Ricardo
Barros:'

Sala das Sessões, - Romel Anízio, Vice-Líder
do PPB; Henrique Afonso, Vice-Líder do PT; Rober
to Freire, Líder do PPS; Professor Luizinho, Vice-lí
der do Governo; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder
do PMDB; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT; José Carlos
Aleluia, Líder do PFL; Jutahy Júnior, Líder do PSDB;
Coronel Alves, Vice-Líder do PL; Marcelo Ortiz, PV.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 3.473, de 2000.

"Sr. Presidente. nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
n° 3.473, de 2000, do Poder Executivo, que
'modifica a parte geral do Código Penal:'

Sala das Sessões, - Romel Anizio, Vice-Lider
do PPB; Henrique Fontana, Vice-Líder do PT; Men
des Ribeiro Filho, Vice-Lider do PMDB; Professor
Luizinho, Vice-Líder do Governo; Dr. Hélio, Vice-Li
der do PDT; Jutahy Junior, Lider do PSDB; Coronel
Alves, Vice-Lider do PL; José Carlos Aleluia, Lider
do PFL; Marcelo Ortiz, PV.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei nO 7.017, de 2002.

"Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
nO 7.017, de 2002, da Comissão Mista de
Segurança Pública, que "acrescenta artigo
ao Código Penal e modifica a pena comina
da aos crimes de corrupção ativa e passiva."

Sala das Sessões, - Romel Anízio, Vice-lí
der do PPB; Henrique Afonso, Vice-Líder do PT;
Roberto Freire, Lider do PPS; Professor Luizi
nho, Líder do Governo; Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do PMDB; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT;
José Carlos Aleluia, Lider do PFL; Jutahy Júnior,
Lider do PSDB; Coronel Alves, Vice-Líder do PL;
Marcelo Ortiz, PV.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 7.018, de 2002.

"Sr. Presidente, representando um ter
ço dos membros da Casa, requeremos a
V.Exa., com base no art. 155 do Regimento
Interno, urgência para a apreciação do Pro
jeto de Lei n° 7.018, de 2002, do Senado
Federal (PLS n° 117/02), que tem o objetivo
de combater o crime organizado no País:'

Sala das Sessões, 26 de março de 2003. - Neu
cimar Fraga, PL; Henrique Fontana, Vice-Lider do
PT; Bisco Rodrigues, Vice-Líder do PL; José Carlos
Aleluia, Líder do PFL; Colbert Martins, Vice-Líder
do PPS; Jutahy Junior, Líder do PSDB; Alceu Colla
res, Vice-Líder do PDT.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam corno se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 7.130, de 2002.

'Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
n° 7.130, de 2002, da Comissão Mista de
Segurança Pública, que "altera dispositivos
do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal), relativos
ao tribunal do júri e dá outras providências."

Sala das Sessões, - Romel Anizio, Vice-Líder
do PPB; Henrique Fontana, Vice-Líder do PT; Coro
nel Alves, Vice-Lider do PL; Professor Luizinho,
Vice-Lider do Governo; José Carlos Aleluia, Líder
do PFL; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB;
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT; Jutahy Junior, Líder do
PSDB; Marcelo Ortiz, PV.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 7.131, de 2002.

"Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
nO 7.131, de 2002, da Comissão Mista de
Segurança Pública, que "dispõe sobre o ca
dastramento de usuários de telefones celu
lares pré-pagos e dá outras providências."

Sala das Sessões, - Romel Anizio, Vice-Líder
do PPB; Henrique Fontana, Vice-Líder do Pl; Coro
nel Alves, Vice-Líder do PL; Professor Luizinho,
Vice-Líder do Governo; José Carlos Aleluia, Líder
do PFL; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB;
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDl; Jutahy Junior, Líder do
PSDB; Marcelo Ortiz, pv.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei nO 7.134, de 2002.

"Sr. Presidente, representando um ter
ço dos membros da Casa, requeremos a
V.Exa., com base no art. 155 do Regimento
Interno, urgência para a apreciação do Pro
jeto de Lei n° 7.134, de 2002, do Senado
Federal (PLS n° 115/02), que tem o objetivo
de combater o crime organizado no País."

Sala das Sessões, 25 de março de 2003. 
Neucimar Fraga, PL; Nelson Pellegrino, Líder do
Pl; José Carlos Aleluia, Líder do PFL; Mendes Ri
beiro Filho, Vice-Líder do PMDB; Jutahy Junior,
Líder do PSDB; Pedro Henry, Líder do PPB; Lin
coln Portela, Vice-Líder do PL; Eduardo Campos,
Líder do PSB; Colbert Martins, Vice-Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 7.491, de 2002.

"Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
n° 7.491, de 2002, da Comissão Mista de
Segurança Pública, que "altera a redação
do art. 4° da Lei n° 10.201, de 14 de feverei
ro de 2001, que institui o Fundo Nacional de
Segurança Pública - FNSp, e dá outras
providências."

Sala das Sessões, em - Romel Anizio, Vice-lí
der do PPB; Henrique Fontana, Vice-Líder do Pl;
Jutahy Junior, Líder do PSDB; José Carlos Aleluia,
Líder do PFL; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDl; Coronel Alves,
Vice-Líder do PL; Marcelo Ortiz, PV; Roberto Freire,
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 1.550, de 1996.

'Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
n° 1.550, de 1996, do Deputado Celso Rus
somanno, que 'altera a Lei n° 9.049, de 18
de maio de 1995, que faculta o registro, nos
documentos pessoais de identificação, das
informações que especifica'."

Sala das Sessões, - Romel Anizio, Vice-Líder
do PPB; Henrique Fontana, Vice-Líder do Pl; Ju
tahy Junior, Líder do PSDB; José Carlos Aleluia, lí
der do PFL; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDl; Coronel Alves,
Vice-Líder do PL; Marcelo Ortiz, PV; Professor Lui
zinho, Vice-Líder do Governo.



Sala das Sessões, 15 de abril de 2003. - Lau
ra Carneiro, PFL; Lincoln Portela, Vice-Líder do
PL; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT; Asdrubal Ben
tes, Vice-Líder do PMDB; Antonio Carlos Pannun
zio, Vice-Líder do PSDB; Nelson Marquezelli,
Vice-Líder do PTB; Colbert Martins, Vice-Líder do
PPS; Francisco Appio.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Per
gunto aos Srs. Líderes se há concordância com rela
ção à matéria. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO o requerimento.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
se houver matéria estranha à pedofilia e a seqüestro,
está retirado?

O SR. RODRIGO MAIA - São dois temas: um,
pedofilia; o outro, seqüestro.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sim, essa é
a base do projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Este
primeiro que votamos, Deputado Mendes Ribeiro Filho,
trata somente de seqüestro e cárcere privado. O segun
do, do qual ainda farei a leitura, trata de pedofilia.

A observação de V Exa. é interessante, pois es
ses projetos não foram abordados na reunião de Lí
deres. Todos serão remetidos à CCJ. Caso os Líderes
resolvam, a partir do debate, que não devem prospe
rar, ficarão retidos na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de urgência para aprecia
ção do Projeto de Lei nO 5.460, de 2001.

"Sr. Presidente, requeremos a VExa.,
nos termos do art. 155 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, urgência
para apreciação do Projeto de Lei n° 3.731,
de 1997, do Senado Federal, que 'define e
regula os meios de prova e procedimentos
investigatórios, destinados à prevenção e
repressão praticados por organizações cri
minosas':'

Sala das Sessões, - Beto Albuquerque,
Vice-Líder do Governo; Sandra Rosado, Vice-Líder
do PMDB; Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do
PSDB; Beto Albuquerque, Vice-Líder do Governo;
Colbert Martins, Vice-Líder do PPS; Jandira Fegha
li, Vice-Líder do PCdoB; Celso Russomanno,
Vice-Líder do PPB; Nelson Pellegrino, Líder do PT;
José Carlos Aleluia, Líder do PFL; Roberto Jeffer
son, Líder do PTB; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT;
Pau lo Pimenta, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
que PL é esse?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É o
Projeto de Lei n° 3.731, de 1997.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs.
Líderes, a Mesa recebeu três requerimentos que não
foram apresentados na reunião de Líderes, mas que
também tratam de projetos referentes à segurança.
Dois são subscritos pela Deputada Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de urgência para aprecia-
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em ção do Projeto de Lei nO 6.776, de 2002, oriundo da
votação o requerimento. Comissão Mista de Segurança Pública.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - "Senhor Presidente, requeremos a
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se VExa., nos termos do art. 155 do Regimen-
encontram. (Pausa.) to Interno, urgência para apreciação do Pro-

APROVADO. jeto de Lei n° 6.776, de 2002, da Comissão
Mista de Segurança Pública, que "Dispõe

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- sobre os crimes de seqüestro e cárcere pri-
bre a mesa requerimento de urgência para a aprecia- vado, extorsão mediante seqüestro e extor-
ção do Projeto de Lei n° 3.731, de 1997. são mediante privação da liberdade, e dá

outras providências."

I



21122 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

"Senhor Presidente, requeremos a
Vossa Exa., nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciação do
Projeto de Lei n° 5.460, de 2001, da Sena
dora Marina Silva, que "Altera os arts. 240 e
241 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente", e de
seus apensados.

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2003. 
Laura Carneiro, PFL; Lincoln Portela, Vice-Líder
do PL; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT; Asdrubal Ben
tes, Vice-Líder do PMDB; Antonio Carlos Pannun
zio, Vice-Líder do PSDB; Nelson Marquezelli,
Vice-Líder do PTB; Colbert Martins, Vice-Líder do
PPS; Francisco Appio, Vice-Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento da Deputada Marinha Ra
upp, para apreciação em regime de urgência do Pro
jeto de Lei Complementar n° 41 , de 2003.

A Deputada tem insistido nessa matéria, com
razão, apoiada pelo Deputado Rogério Silva.

"Senhor Presidente, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeremos a V.Exa. regi
me de urgência para apreciação do Proje
to de Lei Complementar n° 41, de 2003
(PLS n° 184, de 2002, do Senado Fede
ral), que "regulamenta o § 4° do art. 18 da
Constituição Federal, dispondo sobre o
período de criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios."

Sala das Sessões, de de 2003. - Marinha Ra
upp, PMDB; Rogério Silva, PPS; Antonio Carlos
Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Paulo Rocha,
Vice-Líder do PT; Colbert Martins, Vice-Líder do
PPS; Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT; Celso Rus
somanno, Vice-Líder do PPB; Mendes Ribeiro Fi
lho, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sobre
a mesa requerimento apresentado pelo Vice-Líder do
PSDB, Antonio Carlos Pannunzio, sobre urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 7.441, de 2002.

"Senhor Presidente, requeremos, nos
termos do art. 155 combinado com o art.
117, XI, do Regimento Interno, urgência
para apreciação do Projeto de Lei n° 7.441,
de 2002, do Senhor Deputado Antonio Car
los Pannunzio, que "Dispõe sobre a criação
de uma universidade federal na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo."

Sala das Sessões, de maio de 2003. - Anto
nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Beto
Albuquerque, Vice-Líder do Governo; Rodrigo
Maia, Vice-Líder do PFL; Dr. Hélio, Vice-Líder do
PDT; Colbert Martins, Vice-Líder do PPS; Lindberg
Farias, Vice-Líder do PT; Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do PMDB; e Walter Feldman - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
aprovação desse requerimento é mais do que uma
homenagem ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
que acaba de voltar do Palácio do Planalto e se rego
zija também com o almoço.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de urgência, subscrito pelo
Deputado Coriolano Sales e outros Líderes, para o
Projeto de Lei n° 5.756, de 2001.

"Senhor Presidente, requeremos, nos
termos do art. 155 do Regimento Interno, regi
me de urgência na apreciação do Projeto de
Lei n° 5.756, de 2001, de autoria do Superior
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Tribunal de Justiça, que cria 183 Varas Fede
rais destinadas precipuamente à interioriza
ção da Justiça Federal de Primeiro Grau e à
implantação dos Juizados Especiais Federais
no País e dá outras providências."

Justificação

A aprovação do Projeto de Lei n° 5.756, de
2001, é de suma importância para a democratização
da Justiça Federal no Brasil. Trata-se de proposta que
visa promover a interiorização da Justiça Federal faci
litando, com isso, o acesso do cidadão ao Poder Judi
ciário. A criaçáo das novas varas federais vai desafo
gar as esferas superiores do Poder Judiciário, pois
torna possível a instalação de juizados especiais di
minuindo o número de processos nas varas tradicio
nais.

Além do aperfeiçoamento da prestação de ser
viços, as novas unidades de primeira instância da
Justiça Federal vão permitir o aprofundamento da ex
periência dos Juizados Especiais Federais, que per
mitem a solução rápida dos processos, principalmen
te os de natureza previdenciária. Outro ponto relevan
te do projeto que cria as novas varas federais é a pos
sibilidade de se tornar mais eficiente a execução das
dívidas judiciais em favor da União.

Em face dessas circunstâncias, rogamos a Vos
sa Excelência que acate o presente requerimento de
urgência.

Sala das Sessões, de de 2003. - Coriola-
no Sales, PFL; Eunício Oliveira, Líder do PMDB; Pe
dro Henry, Líder do PPB; José Carlos Aleluia, Líder
do PFL; Jutahy Junior, Líder do PSDB; Roberto Fre
ire, Líder do PPS; Inácio Arruda, Líder do PCdoB;
Roberto Jefferson, Líder do PTB; Neiva Moreira, Lí
der do PDT; Valdemar Costa Neto, Líder do PL;
Eduardo Campos, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento do Deputado Alexandre
Cardoso, de seguinte teor:

"Senhor Presidente, com fulcro nos
arts. 38 e 117, inciso I, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, requeiro a

V.Exa., a instituição de Comissão Externa
destinada a acompanhar e tomar medidas
legais concernentes à Comissão, nas de
núncias de desvio de verbas federais em re
lação à saúde, no Estado do Rio de Janeiro,
visto que, dentre outras denúncias, amea
ças de morte de servidores federais no en
frentamento das questões relacionadas às
respectivas denúncias.

Justificação

Vem sendo veiculado pela imprensa denúncias
de desvio de verbas federais na área da saúde no
Estado do Rio de Janeiro e a existência de reisco de
vida, inclusive, de alguns servidores no tratamento
dessas questões.

Posto isso, solicitamos, por meio desse requeri
mento, a criação de Comissão Externa destinada a
acompanhar e tomar as providências cabíveis, relaci
onadas aos fatos mencionados.

Sala das Sessões, em 6 de maio de 2003. - Ale
xandre Cardoso - PSB.

Segundo o Deputado Alexandre Cardoso, vári
os Líderes foram consultados e todos manifestaram
concordância com o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem VExa. a palavra.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas esclarecer que o Projeto de Lei n° 5.756, de
2001, relativo à criação de Varas da Justiça Federal no
Brasil, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, já foi
aprovado em todas as Comissões Técnicas da Casa.
Faço a observação porque o projeto não precisa retor
nar à Comissão de Justiça. É matéria de plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Apresentação de proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

I
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APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SRS:

Autor Proposição Ementa _
Coriolano Sales REQ 76312000 Requer regime de urgência na apreciação do Projeto de

Lei n" 5.756, de 2001, que cria 1B3 Varas Federais
destinadas precipuamente à interiorização da Justiça
Federal de Primeiro Grau e à implantação dos Juizados
Especiais Federais no País e dá outras providências.

Ciro Nogueira RIC 38812003 Solicita informações ao Sr. Ministro da Justica, MARCia
THOMAZ BASTOS, no sentido de esclarecer
posicionamento da Secretaria Nacional de Direi10
Econômico, em relação à representação impretada
naquele órgão, sob o protocolo número
080.12.00.3005/2002.

Wilson Santos REQ 75812003 Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para o dia 31 de março, quarta-feira, ou, para
o dia 27 de abril, terça-feira, do ano de 2004, às 09:00
horas, com o propósito de homenagear os vinte anos da
manifestação popular pelas eleições diretas para
Presidente da República, em apoio à Emenda
Constitucional Dante de Oliveira - DIRETAS JA.

Wilson Santos REQ 759/2003 Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para o dia 06 (seis) de abril de 2004, às
10:00 h ( dez horas), com o propósito de homenagear o
ducentésimo octogéSimo quinto aniversário da cidade de
Cuiabá, capital do Estado do Mato Grosso.

Nelson Bornier PLP 45/2003 Altera o Decreto-Lei n" 406, de 31 de dezembro de
1968, redação dada pela Lei Complementar n" 56, de 15
de dezembro de 1987 e a Lei Complementar nO 100, de
22 de dezembro de 1999. Item 96 da Lista de Serviços
(Instituições Financeiras Autorizadas a Funcionar Pelo
Banco Central).

André Luiz Rle 38912003 Solicita informação ao Sr. Ministro da Saúde referente a
chegada de 500 Cingapurianos ao Brasil no dia
22.05.03.

André Luiz PEC 6012003 Acrescenta parágrafo segundo ao artigo 183, da
Constituição da República Federarativa do Brasil, que
dispõe sobre a concessão de uso e titulo de domlnio de
área urbana.

João Grandão INC 485/2003 Sugere ao Ministério do Desenvolvimento Agrário o
aproveitamento das áreas que especifica em programas
de reforma agrária.

João Grandão INC 48612003 Sugere ao Ministério do Desenvolvimento AgráriO
medidas a serem implementadas em defesa dos
trabalhadores sem-terra acampados às margens da BR 
163 e da BR - 463.

Bassuma INC 48712003 Sugere ao Ministério de Minas e Energia estudo de
viabilidade técnica de energia rural para a comunidade
de Ponto Novo, no Municlpio de Riachão do Jacuípe, na
Bahia.

Geraldo Resende INC 48612003 Sugere ao Ministério das Relações Exteriores a
elaboração de instrumento legal internacional visando o
estabelecimento de critérios de ressarcimento à atençáo
aos cidadãos paraguaios e bolivianos em unidades de
saúde públicas brasileiras.

Perpétua Almeida REQ 76012003 Requer a convocação de sessão solene da Cãmara
dos Deputados para a primeira quinzena de dezembro
de 2003 em homenagem ao seringueiro e lfder
ambientalista Sr. Chico Mendes

)"erpétua Almeida INC 48912003 Sugere ao Ministério da Justiça a fixação do traticante

Luiz Fernando da Costa ,o Fernandinho Beira-Mar, n;
presidia de segurança máxima de Presidente Bemardes,
Estado de São Paulo.

Nelson Bornier PLP 46/2003 Altera o Decreto-Lei nO 406, de 31 de dezembro de
1968, redação dada pela Lei Complementar n" 56, de 15
de dezembro de 19B7 e a Lei Complementar nO 100, de
22 de dezembro de 1999. Item 48 da Lista de Serviços 
Agenciamento, Corretagem ou Intermediação de
Contratos de Franquia (Franchise) e de Faturação
(Factoring).

--
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Julio Lopes PEC 6112003

Bassuma REQ 761/2003

Fernando Ferro REQ 762/2003

Marcelo Ortiz REQ 76412003

Bonifácio de PL99212003
Andrada
André Luiz Pl99312oo3

Júlio Redecker PL 99412003

Carlos santana PL 99512003

Paulo Gouvêa PL 99612003

Vil1orio MedioM Pl997/2003

Fernando Gonçalves PL99812003

Elimar Máximo PL 99912003
Damasceno
Davi Alcolumbre RIC 39012003

Gonzaga Patriota RIC 39112003

Teima de Souza PL 1000/2003

Luiz Bittencourt REQ 765/2003

Eduardo Paes PL 1001/2003

carlos Nader Pl 100212003

Carlos Nader _PL 1003/2003

Cezar Silvestri PL 1004/2003

José Mentor RIC 39212003

Fernando de INC 49012003
Fabinho

Feu Rosa PL 1005/2003

Marcello Siqueira REQ 76612003

Dá nova redação aos §§ 42 e 6" do art. 66, oa
Constituição Federal, que passa a vigorar acrescido 00
§82 .

Requer voto de Louvor pela atitude de solk1ariedade,
ética e amor ao próximo do Sr. Amilton dos Santos.
Solicita que o presidente da Casa requeira informações
sobre a CIDE
Requer convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados para o mês de Junho, a fim de prestar
homangaem aos 35 anos da Fundação Padre Anchieta.
Institui no processo eleitorel o sistema de lista partidaria.

Determina a proibição da cobrança de qualquer taxa nos
pagamentos feitos através de boletos bancários que
alterem os valores contratados e dá outras providências.
Dispõe sobre o Programa de Modernização de
Máquinas (Modermáquina) para a Indústria Caiçadista,
Indústria de Curtumes e Indústria de Componentes para
Calçados e afins.
Dispõe sobre a destinação de imóveis residenciais
pertencentes à Rede Ferroviária Federal S.A.
Acrescenta parágrafo no art. 280 e artigo no capitulo VII
"Da Sinalização de Trânsito' da lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que 'institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
Cria a obrigatoriedade de impressão do Hino Nacional
nos cadernos escolares.
'Dispõe sobre a Regulamentação da profissão de
Esteticista".
Altera o art. 564, 111, c, do Decreto-lei nO 3.689, de 3 de
outubro de 1941
Solicita informações ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, acerca dos servidores que
aderiram aos Planos de Desligamento Voluntário.
Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da
Saúde, Humberto Costa.
Altera dispositivos do Decreto-Lei n2 2848, de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal, para retirar
anacronismos relativos ao tratamento jurldlCo da mulher.
Solicita o desarquivamenro do Projeto de lei nO
4148/2001
Altera lei nO 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
prevendo a possibilidade dos proprietários dos lotes
fixarem o rateio das despesas decorrentes de serviços
de interesse coletivo.
"Disciplina o trabalho educativo dos adolescentes,
previsto no art. 68 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências".
Altera ar~ do § 2° do art 32 da lei nO 9.099, de 26

de setembro de 1995.
Acrescenta parágrafos ao artigo 46 da Lei nQ 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.
Solicita informação ao Sr. Ministro das Comunicações a
respeito do Processo Administrativo nO
53830.000921/2001.
Sugere ao Ministério da Educação adoção de
providências do MEC no sentido de propiciar a inserção
do terna "trânsito" em conteúdos de disciplinas escolares
do ensino fundamental e médio.
Dá nova redação ao inciso I do art. 40 da Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro·.
Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados a realizar-se no mês de junho de 2003, para
homenagearmos o Dr.2 Antõnio Aureliano Chaves de
Mendonça, pelos relevantes serviços prestados ao
nosso Pais.

I
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Bonifácio de PLP 47/2003
Andrada

Marinha Raupp REa 767/2003

Marinha Raupp INC 491/2003

Pastor Pedro Ribeiro INC 492/2003

Carlos Souza PL 1006/2003

Perpétua Almeida INC 49312003

Luiz Couto INC 494/2003

Dimas Ramalho PL 1007/2003

Angela Guadagnin PL 1008/2003

Vieira Reis RIC 393/2003

Ann Pontes RIC 394/2003

Ann Pontes RIC 395/2003

Benedito de Lira RIC 396/2003

Gastão Vieira REa 771/2003

Regulamenta convênios entre os Estados e a União e
prevê a transferêcia de competências legislativas. de
acordo com a Constituição Federal.
Requeiro a Vossa Excelência. nos termos dos arts. 36 e
117, inciso I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, se digne adotar as providências necessária
à constituição de Comissão Externa, para acompanhar
a decretação de estado de calamidade pública do
Munic/pio de Ji-Paraná, Estado de RondÔnia.
Sugere ao Presidente da República Federativa do Brasil
a "Criação de um Grupo Interministe..ial".
Sugere ao Ministério de Ciência e Tecnologia a
instalação do "Instituto Museu do Semi-Árido, no Estado
do Ceará.
Altera a redação do § 1" do art. 1.336 do Código Civil 
Lei n" 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -, permitindo a
interrupção do fornecimento de água à unidade
inadimplente há mais de 06 (seis) meses.
Sugere ao Ministério da Agricultura, Pecuá..ia e
Abastecimento a reativação da Superintendência
Regional da CONAB no Acre.
Sugere ao Ministério da Saúde a concessão de Bolsa
Alimentação aos Portadores de Insuficiência Renal
Crônica.
Permite ao contribuinte do imposto de renda deduzir do
imposto devido parte das doações feitas a entidades de
ensino público superio...
Considera a neoplasia maligna de pele como doença
relacionada ao t ..abalho.
Solicita informações à Exma. Sr". Ministra do Meio
Ambiente acerca das providências adotadas. no âmbito
do Ministério e do Ibama. em conseqüência do desastre
ambiental ocorrido em Cataguases (MG). em março de
2003, que ..esultou na poluição dos Rios Pomba e
Paraíba do Sul e do mar, na Região Norte Fluminense.
Solicita informações à Ministra de Estado das Minas e
Energia, Sra. DILMA ROUSSEFF. sobre o adiamento da
construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do
Pará.
Solicita informações ao Sr. Diretor de Geociências do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatrtica - IBGE.
sobre a área de fronteira entre os estados de Mato

Grosso e Pará.
Solicita ao Senhor Secretário Especial de Aqüicultura e
Pesca informações referentes a aplicação de projetos
desta Secretaria para a Região Nordeste e, em
especial, para o Estado de Alagoas.
Requer voto de Pesar pelo falecimento do Ex- Deputado
Lister Segundo de Silveira Caldas

o SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ini
cialmente, cumprimento V. Exa. pela decisão de man
ter reuniões deliberativas nas quintas-feiras à tarde,
em fiel cumprimento ao Regimento da Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há ne
cessidade urgente de o Comitê de Política Monetária
(COPOM), do Banco Central, na reunião marcada
para a próxima semana, reduzir a taxa de juros básica
da economia, atualmente em 26,5% ao ano, a mais
elevada do mundo.

Essa taxa de juros prejudica o setor público, por
sua dívida monumental, e, sobretudo, o setor privado,
que fica impedido de ampliar seus negócios. A taxa de
juros não pode continuar sendo empecilho ao desen
volvimento do País. Os membros do COPOM devem
ter consciência e sensibilidade para essa situação.

Além dos entraves ao progresso do País, as al
tas taxas de juros substituíram a inflação no que ela ti
nha de mais pernicioso: a corrosão dos salários, prin
cipalmente da parcela mais pobre da população.

Os juros cobrados nos financiamentos das com
pras a prestação, única forma de os pobres adquiri
rem bens como geladeira, fogão, eletrodomésticos
etc., produtos de valor elevado diante da renda das fa
mílias brasileiras e impossíveis de serem adquiridos à

I UIII,•••,
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vista, estão engolindo vorazmente o salário dos mais
pobres.

O cidadão, que, por exemplo, contrair emprésti
mo de R$1.000,00, em uma financeira independente,
para pagamento num prazo de doze meses, a fim de
adquirir algum bem, pagará R$5.067,00, ou seja, pa
gará cinco vezes mais do que o valor financiado. Já se
a pessoa ficar devendo o mesmo valor no cartão de
crédito, pelo mesmo período, pagará R$3.472,00,
quase quatro vezes mais. No caso do cheque especi
al, a dívida de R$1.000,00 se transformará em
R$2.850,00, cerca de três vezes mais. Isso é conside
rado absurdo em qualquer país civilizado, cujo gover
no preze pelo bem-estar da população e pelo desen
volvimento econômico.

De acordo com o levantamento do Instituto de
Pesquisas Econômicas e Administrativas (IPEAD),
órgão da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), em março, as taxas de juros do cheque es
pecial ficaram em 9,21 % ao mês, em Belo Horizonte.
Com isso, o percentual anual das taxas do cheque es
pecial chega a 185%. Já no cartão de crédito, as taxas
de juros foram da ordem de 10,84% no mês, ou seja,
247% ao ano. As financeiras independentes, por sua
vez, cobraram taxas médias de 14,48% ao mês e de
407% no ano.

Precisamos interromper a seqüência de cinco
altas consecutivas, duas no Governo de Luiz Inácio
Lula da Silva, da taxa básica de juros da economia. O
fato de o COPOM ter decidido, em reunião do mês
passado, manter a taxa de juros em 26,5% ao ano,
porém com viés de alta, assustou a todos: políticos,
empresários e trabalhadores. Precisamos urgente
mente reduzir a SELlC. Não nos podemos esquecer
de que, quando a taxa básica sobe, ela é imediata
mente transferida para o consumidor. Porém, quando
ela taxa cai, demora muito para que as pessoas pa
guem taxas de juros menores.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Mauro
Benevides, ex-Presidente do Congresso Nacional.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente Inocêncio Oliveira, tive o privilégio de vê-lo
compor a Mesa do Congresso Nacional como ilustre
representante de Pernambuco - V.Exa. era então 10

Secretário desta Casa - e depois ascender à Presi-

dência da Câmara dos Deputados, quando cumpriu
seu mandato com a proficiência habitual.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
registrar desta tribuna a recente eleição do Prof. Plá
cido Cidade Nuvens, intelectual de méritos incontáve
is, com marcante destaque nos círculos culturais do
Nordeste, para a reitoria da Universidade Regional do
Cariri - URCA.

Nascido em Santana do Cariri, vinha ele exer
cendo a vice-reitoria da URCA ao lado da Reitora Vio
leta Arraes, ambos empreendendo fecunda gestão,
assinalada por grandes realizações em prol dos mei
os acadêmicos do sul do meu Estado.

Escritor laureado, o novo reitor desfruta de con
ceito e prestígio comprovados, daí por que sua esco
lha repercutiu positivamente junto a todos os seg
mentos da comunidade caririense.

Recorde-se, Sr. Presidente, que a Universidade
Regional do Cariri contou, para a sua instalação, com
o inestimável concurso do saudoso Antônio Martins
Filho, ícone da educação falecido em dezembro pas
sado após desempenhar papel saliente em nosso
aprimoramento educacional.

Há poucos instantes, por via telefônica, cumpri
mentei o novo Reitor Plácido Cidade Nuvens, a quem
augurei gestão fecunda, assinalada por expressivos
cometimentos em favor do País, em especial do Ceará.

Sras. e Srs. Deputados, quando participei, no
ano de 2000, de mesa redonda sobre a reforma políti
ca, o ilustre mestre fez questão de coordenar o deba
te, numa deferência pessoal a mim, cuja trajetória tem
sido acompanhada por ele no decorrer de uma labuta
trintenária espelhada no cumprimento de sucessivos
mandatos parlamentares.

Sr. Presidente, saúdo assim a eleição de Plácido
Cidade Nuvens para a reitoria da Universidade Regio
nal do Cariri - URCA, na expectativa de que ele reali
ze administração profícua, que projete ainda mais a
nossa URCA no contexto universitário do País. Ele cer
tamente honrará a confiança dos respectivos corpos
docente e discente, ampliando seu raio de invejável
aceitação perante a intelectualidade cearense.

Nossos parabéns aos professores e alunos
que integram os quadros da Universidade Regional
do Cariri, prestigiosa entidade de nosso mosaico
acadêmico.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.

I
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A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB - RO. Pela viemos para cá ocultar falhas de pessoas que foram
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eleitas a fim de fazer o melhor para o País.
apresento à Mesa requerimento de indicação suge- Julgamento como o que ocorreu no Senado Fe-
rindo ao Presidente da República a criação de um deral, em que esteve envolvido o Senador Antonio
grupo interministerial para viabilizar estudos de proje- Carlos Magalhães, se não houvesse o voto secreto,
tos de implantação, revitalização e recuperação da teria tido resultado diferente.
Estrada de Ferro Madeira - Mamoré, no Estado de Por fim, Sr. Presidente, espero que a proposta
Rondônia. de emenda à Constituição de minha autoria tramite

Apresento também, nos termos dos arts. 38 e da forma mais urgente possível, para evitar que,
117, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos como acontece com tantos outros projetos, demore a
Deputados, requerimento para criação de Comissão ser apreciada por esta Casa.
Externa destinada a acompanhar a decretação de es- Era o que tinha a dizer.
tado de calamidade pública no Município de Ji-Para- O SR. GUILHERME MENEZES - Sr. Presiden-
ná, Estado de Rondônia. te, peço a palavra pela ordem.

Muito obrigada, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa. a palavra.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Zico O SR. GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pela
Bronzeado. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or- nesta tarde, um dos assuntos que veio à baila foi a
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. violência.
e Srs. Deputados, nestes pouco mais de cem dias de Falarei rapidamente sobre uma violência que
mandato, tenho-me pautado pela defesa da Amazô- dura 503 anos no Brasil: a praticada contra os povos
nia. O programa de desenvolvimento sustentável im- indígenas. Primeiro eles sofreram a violência das ar-
plantado pelo Governador do Acre, Jorge Viana, e mas. Depois, a das doenças - enfermidades devas-
hoje expandido para toda a Amazônia, tem ganhado tadoras, como a varíola, eram usadas pelos coloniza-
terreno. dores para dizimar esses povos e provocar verdadei-

A ida ao Estado do Acre do Presidente da Repú- ros genocídios. Hoje os povos indígenas de todo o
Brasil continuam a sofrer agressões. É o que está

blica, de Governadores da Região Norte e de dez Mi-
nistros de Estado foi uma grande novidade para a acontecendo no sul da Bahia, como registrou o Depu

tado Walter Pinheiro.
nossa gente, muito importante para a Região.

Os índios, que desde 1916 têm a seu favor uma
Sr. Presidente, na última semana apresentei a legislação que dispõe sobre a demarcação de suas

esta Casa proposta de modificação da Constituição terras, continuam vivendo em meio à violência e têm
Federal, para disciplinar o voto dos Parlamentares em convivido inclusive com mortes causadas por tiros e
casos de cassação de mandato de Deputados Fe-
derais e Senadores. facadas. Eles nos mandaram verdadeira cronologia

dos crimes cometidos contra os povos indígenas no
Trata-se de mudança polêmica. Por isso, tive sul da Bahia.

muita dificuldade em colher as assinaturas dos ilus- S P 'd t . I" d . tr. resl en e, mais uma Imlnar e reln egra-
tres colegas. ção de posse foi expedida pela Justiça Federal em fa-

Gostaria que esta PEC tivesse o apoio necessá- vor de um fazendeiro. Para o local em que será cum-
rio para sua aprovação. prida a ordem judicial já se deslocou grande efetivo da

Quando éramos candidatos e pregávamos aos Polícia Militar do Estado da Bahia.
nossos eleitores as mudanças de que este País preci- O Governo Lula está empenhado em resolver
sa, quantas vozes não reclamaram desta Casa ética, esse problema; o Ministro Márcio Thomaz Bastos, da
transparência e, acima de tudo, respeito pelo cidadão Justiça, está especialmente sensibilizado pela ques-
brasileiro! Minha proposta de mudança da Constitui- tão, mas é necessário que tanto o Judiciário quanto o
ção Federal nos faz lembrar essas pregações. Governo Federal se apressem em encontrar uma so-

Como já disse, proponho que, em havendo ne- lução. Só assim serão evitados mais sacrifícios de vi-
cessidade de se proceder à cassação de mandatos das humanas inocentes, de uma população que não
de Deputados ou Senadores, votemos abertamente e tem vez nem voz - nem sequer pode denunciar os
mostremos a cara para o eleitor brasileiro, pois não crimes cometidos contra ela. Homens, mulheres e cri-
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anças descendentes de indígenas vivem sozinhos e
desarmados no interior das matas, onde pistoleiros
contratados por fazendeiros lançam-se contra eles.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Foi aprovado ontem o projeto de lei de conversão da
Medida Provisória n° 113, de 2003, que estabelece
normas para comercialização da soja transgênica
produzida na safra de 2003, principalmente no Rio
Grande do Sul.

Em audiência pública na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática ontem, dia 14
de maio, a Secretária Executiva da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança - CTNBio, Elaine Pinto
Moreira, afirmou, respondendo a indagação do Depu
tado Luiz Couto, que o plantio ilegal da soja transgêni
ca no Rio Grande do SuIsó ocorreu por falta de fiscali
zação dos Ministérios da Agricultura, do Meio Ambi
ente e da Saúde, no Governo anterior.

Segundo ela, a CTNBio tinha conhecimento da
existência da soja transgênica plantada no Rio Gran
de do Sul, mas não tomou providências porque a Me
dida Provisória n° 2.191-9, de 23 de agosto de 2001,
que redefiniu as competências do órgão, não incluiu,
entre essas incumbências, a fiscalização. Portanto, o
Governo passado sabia do plantio ilegal da soja
transgênica no Rio Grande do Sul, mas não podia fis
calizar, pois a medida provisória não deu essa atribui
ção ao órgão que devia fazê-lo, ou seja, a CTNBio. A
situação existente era, no mínimo, estranha: havia ile
galidade no plantio, mas o órgão que poderia ter fis
calizado não podia agir, pois não tinha esse poder es
tabelecido em lei.

O atual Governo Federal resolveu escolher o ca
minho da ponderação, contando com a aprovação por
esta Casa de instrumento que regula a comercializa
ção da safra de 2003, com todos os riscos que essa
decisão contém, especialmente preocupado em aten
der aos aspectos sociais relacionados aos pequenos
produtores.

Neste sentido, estou encaminhando requeri
mento à Comissão de Seguridade Social e Família
para que sejam convidados representantes do Minis
tério da Saúde e especialistas em bioética de centros
de pesquisa e de ONGs para uma audiência pública,
na qual discutiremos a questão dos transgênicos para
a saúde humana, não só no tocante ao consumo des
se tipo de alimento, como também no tocante a outros
aspectos, como produção, armazenamento, transpor
te etc.

O Ministério britânico da Agricultura informou,
em 1996, que a ração para engorda de gado formada

de sangue, sebo e gelatina de origem animal era ino
fensiva para a saúde humana. O resultado, anos
após, foi a doença da vaca louca. Será que podemos
correr os mesmos riscos com alimentos como os
transgênicos, cujo curto espaço de tempo de estudo e
de utilização não foi ainda suficiente para se ter ampla
segurança quanto à utilização desses produtos? Pes
quisadores afirmam que sim, pois os efeitos da utiliza
ção de organismos transgênicos em vários aspectos
da vida são imprevisíveis.

O debate sobre os transgênicos não acaba com
a conversão em lei da Medida Provisória nO 113, de
2003, até porque esta medida só procurou regular a
comercialização da safra colhida em 2002.

Portanto, ainda há uma longa trajetória envol
vendo a discussão do tema transgênicos, e esta Casa
muito pode contribuir ao criar condições para apro
fundar o seu debate, especialmente dentro das Co
missões, tendo como um dos objetivos a avaliação
das muitas matérias tramitando nesta Casa e no Se
nado sobre a questão.

O SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PPB - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, registro, com satisfação, que ontem
recebemos na Comissão de Agricultura, da qual sou
membro, com muita honra, o Secretário Especial de
Aqüicultura e Pesca do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva, Dr. José Fritsch. Na oportunidade, S.Exa. fez
dissertação a respeito da pesca no País.

Causaram-nos profunda estranheza os núme
ros apresentados: o Brasil possui 12% da água doce
do mundo e uma das maiores costas marítimas do
planeta, mas está em 27° lugar na atividade pesquei
ra mundial.

O Secretário discorreu, com muita propriedade,
sobre seu projeto, elaborado com base nas orienta
ções do Presidente Lula. Para o Nordeste, apresen
tou S.Exa. proposta que consideramos da maior im
portância: o semi-árido nordestino terá lugar reserva
do no Programa Nacional de Pesca e Aqüicultura.
Consideramos a idéia extremamente positiva, porque
sua implantação permitirá àquela área despontar
nessa atividade.

A pesca deveria ser desenvolvida paralelamen
te à agricultura e ter as mesmas condições de incenti
vo dadas ao agronegócio, cuja situação já foi definida
no Brasil, mas, infelizmente, sempre foi tratada como
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apêndice do Ministério da Agricultura, sem receber
qualquer tipo de investimento, que, se fosse concedi
do, proporcionaria trabalho, renda, dignidade e me
lhoria vida aos que exercem a atividade pesqueira.

Esperamos que, com a atuação dessa Secreta
ria especificamente criada para tratar do assunto, a
atividade pesqueira, repito, passe a ter, num momen
to bem próximo, as mesmas condições que o agrone
gócio tem hoje no Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, e considerando as cir
cunstâncias do momento, faço chegar à Mesa reque
rimento de informações dirigido ao Sr. Secretário
Especial de Aqüicultura e Pesca. Particularmente
com relação ao semi-árido nordestino, gostaria de sa
ber que projetos serão apresentados para desenvol
ver a atividade pesqueira na região. Além disso, ques
tiono o Secretário de modo especial sobre o meu
Estado, Alagoas, que tem uma costa marítima da mai
or qualidade, pedindo-lhe que informe a esta Casa os
projetos existentes para aquele Estado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Esta Presidência comunica ao Plenário que estamos
recebendo a visita do Presidente da Assembléia Le
gislativa do Estado do Rio de Janeiro, Deputado Jor
ge Picciani, pai do nosso colega Deputado Leonardo
Picciani. É de braços abertos que recebemos a visita
de S.Exa., integrando, desta forma, os Poderes Legis
lativos Federal e Estadual.

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ia falar sobre projeto que altera o Código
Eleitoral, mas vou dar a triste notícia do assassinato
do sindicalista dos rodoviários Robervan Silva.

A cidade de Belém está sem ônibus desde ter
ça-feira. A categoria dos rodoviários está negociando a
data-base. Hoje de madrugada o sindicalista fazia pi
quete na porta de uma fábrica e foi assassinado com
três tiros por uma pessoa que fugiu numa bicicleta.

Robervan foi morto exatamente hoje, quando
está sendo enterrado um Vereador do PSB, assassi
nado por pistoleiros, em Tucumã, sul do Pará.

Esta é a terceira vez consecutiva que venho à
tribuna para falar da falta de segurança pública na
quele Estado.

Portanto, aproveito a oportunidade para comu
nicar essas duas tristes notícias: a morte do sindica-

lista Robervan Silva e a morte do Vereador do PSB de
Tucumã, no sul do Pará.

O SR. JACKSON BARRETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro o andamento da Medida Provisória nO 114, tra
mitando nesta Casa, tendo como Relator o Deputado
João Grandão, do PT de Mato Grosso do Sul. Tal me
dida dispõe sobre a repactuação e o alongamento de
dívidas oriundas de operações de crédito rural do
Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrá
ria - PROCERA e do Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricultura Familiar - PRONAF e outras
fontes de recursos para agricultores e familiares, mini
e pequenos agricultores e suas associações e coope
rativas.

O Deputado João Grandão tem tido uma preo
cupação muito grande. Seu parecer encontra-se con
cluído, para alegria de todos aqueles que estão espe
rando a votação dessa medida provisória, que abran
gerá toda a região do semi-árido, a mais sofrida do
Nordeste, região da seca. No meu Estado, é a região
que abrange os Municípios de Gararu, Porto da Fo
lha, Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Mon
te Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória e tan
tos outros.

O parecer do Deputado João Grandão é bastan
te amplo quanto ao favorecimento, ao investimento e
ao custeio emergencial, atendendo também ao Pro
grama de Geração de Emprego e Renda
PROGER.

Sr. Presidente, o Presidente Lula, em seu pro
nunciamento na CONTAG, deixou bem claro o trata
mento diferenciado para a região do semi-árido com
relação aos investimentos públicos. E hoje, para nos
sa alegria, o Ministro José Graziano, da Segurança
Alimentar e Combate Fome, está lançando em Araca
ju e no Município de Poço Redondo, no semi-árido
sergipano, o Programa Fome Zero.

Portanto, anuncio aos pequenos e miniagriculto
res do meu Estado e de todo o País que, na próxima
semana, a Medida Provisória n° 114 poderá estar
sendo votada neste plenário. E tenho certeza de que
a posição do Governo e de todos nós será amplamen
te favorável a esses produtores que estão aguardan
do a definição dessa medida provisória.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. BOSCO COSTA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BOSCO COSTA (PSDB - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Inocên
cio Oliveira, sou admirador de VExa., que tem uma
memória muito boa. Quando viu o nome Bosco lem
brou-se logo de Bosco França, colega de VExa.,
grande empresário em Sergipe e na Bahia, grande
Deputado e cidadão.

Sr. Presidente, o Brasil está mudando; obviamen
te, nós também temos de mudar. Quando se discute no
Congresso Nacional as reformas da Previdência e tri
butária, não podemos deixar de fazer justiça.

Os Deputados Estaduais, os Congressistas e
também os Governadores estão cometendo uma
grande injustiça quanto à distribuição do ICMS no
Brasil. O momento é oportuno para discutirmos essa
questão.

Sr. Presidente, ontem, na CCJR, tive oportuni
dade de registrar minha posição a respeito desse as
sunto. Em breve, farei pronunciamento abordando a
maneira como deve ser feita a distribuição do ICMS
nos Estados e Municípios. Ninguém reclama quanto à
distribuição do FPM e do FPE. No entanto, o Congres
so Nacional está cometendo grande equívoco ao não
distribuir de maneira adequada os recursos do ICMS
em nosso País.

No momento, discute-se a possibilidade de a
CPMF tornar-se imposto. Caso isso aconteça, tere
mos de dividir os recursos dela provenientes com os
Estados e os Municípios. Não é justo que só a União
fique com eles.

Sr. Presidente, o colega Deputado Jackson Bar
reto disse há pouco que o Ministro José Graziano es
teve hoje em Sergipe. Lamento que o lançamento do
Programa Fome Zero tenha sido em apenas sete Mu
nicípios, pois há outros também no semi-árido, como
o de Nossa Senhora Aparecida, Feira Nova e Carira,
que precisam urgentemente de tal programa.

Agradeço a oportunidade de fazer esse registro.
Em breve, repito, farei pronunciamento sobre a distri
buição do ICMS nos Estados e Municípios do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB - PB. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, pretendo hoje fazer um
apelo para o Presidente Lula no sentido de que facilite
o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios da
Previdência Social.

Até 1988 o trabalhador rural limitava-se a perce
ber da Previdência Rural aposentadoria, pensão e
auxílio-doença de valor inferior ao salário mínimo.
Destaque-se, ainda, que esses benefícios eram devi
do unicamente ao chefe da unidade familiar.

A Constituição Federal de 1988, de forma justa
e humanitária, uniformizou os benefícios e os servi
ços devidos às populações urbana e rural. Além dis
so, permitiu a aposentadoria com idade reduzida para
todos os trabalhadores que exercem atividade em re
gime de economia familiar.

Em que pese o avanço da legislação previden
ciária em relação aos trabalhadores rurais, essa cate
goria defronta-se atualmente com sérias dificuldades
para a obtenção do almejado benefício previdenciário.

Em primeiro lugar, a comprovação do tempo de
serviço tem sido dificultada pela informalidade que
sempre existiu no meio rural, bem como pela impossi
bilidade de utilização de prova testemunhal para com
provação do exercício da atividade rural. Nesse senti
do, urge que a Lei n° 8.213, de 1991, que dispõe so
bre o Regime Geral de Previdência Social, seja altera
da para contemplar outras formas de comprovação
desse tempo de serviço, como, por exemplo, a apre
sentação de recibos de pagamento de salários ou de
sentença ou acordo trabalhista judicial.

Também encontra dificuldades para a obten
ção do benefício previdenciário o trabalhador rural
que migra temporariamente para a cidade em busca
de melhor remuneração, sobretudo no período de
entressafra, ou que exerce alguma atividade consi
derada de caráter urbano. Esses trabalhadores per
dem a qualidade de segurado especial e, por conse
qüência, o direito à aposentadoria com idade reduzi
da. São, portanto, penalizados pela legislação vigen
te os trabalhadores rurais detentores de mandato
eletivo, dirigentes de cooperativas, de associações
ou de sindicatos.

Também perde a condição de segurado especial
o trabalhador rural que exerce atividade em regime de
economia familiar mas que, durante o período de plan
tio ou de safra, conta com o auxílio temporário de ou
tros trabalhadores para concluir no prazo determinado
essas tarefas. Trata-se de outra situação que precisa
ser melhor contemplada na legislação vigente.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
apelo para o Presidente Lula no sentido de adotar
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providências necessárias visando a reverter esse
quadro de profunda injustiça social existente no meio
rural.

Muito Obrigado.
O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dei entrada num requerimento de indica
ção ao Ministério da Saúde solicitando a concessão
de bolsa-alimentação aos portadores de insuficiência
renal crônica. Sabe-se que são mais de 60 mil brasilei
ros com essa deficiência, muitas vezes passando por
dificuldades. Há necessidade de o Governo olhar
para essa categoria.

Registro também minha preocupação com o
crescimento do número de advogados e promotores
que infelizmente estão envolvidos com o cr~me orga
nizado. Isso é muito grave. Hoje mesmo a Imprensa
de Brasília publicou reportagem sobre advogado
que foi preso por estar vendendo sentenças. Isso
prova a necessidade de maior controle do Judiciário
e de investigação por parte do Ministério Público
para afastar maus profissionais que servem ao crime
organizado.

A própria advogada de Fernandinho Beira-Mar
revelou que ela recebia mesmo dinheiro do crime or
ganizado. Agora estamos presenciando denúncias de
advogados que participam de sessões de tortura, de
extermínio e de chacina. Isso é muito grave.

Sr. Presidente, é preciso que a classe afaste os
maus advogados, promotores e juízes para que aque
les que agem de forma correta não tenham seus no
mes enlameados.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava pre
vista para hoje, às 10h, no Parque Royal - comunida
de pobre, favelada da Ilha do Governador, no Rio de
Janeiro -, o lançamento do Programa Nacional de
Apoio à Regularização Fundiária, com a presença do
Ministro das Cidades Olívio Dutra.

Fato inusitado impediu o evento. E não foi, como
se poderia imaginar, a violência quotidiana da cidade
ou as tragédias que tanto lamentamos e cuja supera-

ção buscamos nesta Casa com freqüência, mas es
tranha e indefensável posição do Prefeito.

O Ministro, por meio de seu representante do
cerimonial em Brasília, disse que se a Ministra da
Ação Social Benedita da Silva comparecesse ao ato
ele não subiria no palanque, não iria à cerimônia. Isso
foi dito pelo Prefeito do Rio de Janeiro, como se nós,
por exemplo, do Governo Federal, ao comparecer ao
lançamento desse programa, resolvêssemos definir
quem da comitiva municipal poderia ou não estar pre
sente ao ato.

Isso é inédito, foge às boas relações, inclusive di
plomáticas, entre representantes de entes federados.

Estivemos agora com o Ministro Olívio Dutra
que reiterou a disposição de implantar o programa
nacionalmente e de realizar, com a presença do
Prefeito e de todos os convidados, o lançamento do
mesmo. Mas não aceita qualquer tipo de veto do
Prefeito aos convidados, sobretudo, como afirma o
próprio Ministro Olívio Dutra em nota, de um Minis
tério, o da Ação Social, com quem a Prefeitura já
tem convênios em curso.

Portanto, é um apelo ao bom senso, às boas rela
ções políticas, à grandeza e, sobretudo, em defesa de
um programa fundamental para a população pobre que
precisa do convênio com as respectivas Prefeituras.

O programa vai ser lançado, é importante para
consolidar a justiça social. Esperamos que todas as
Prefeituras, inclusive a do Rio de Janeiro, sejam par
ceiras nesse processo.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA - SP. Pela ordem. Sem revisão dos orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o sistema
prisional brasileiro está definitivamente falido. O Go
verno Federal, não conseguindo mais ter o controle
da refinada bandidagem no Brasil, faz turismo com
presos hospedando-os de tempos em tempos nas
Capitais estaduais.

Fernandinho Beira-Mar é o mais distinto hóspe
de dessa nova forma de prisão: o cárcere turístico.

Não fosse a disposição do Governador de São
Paulo e o Estado dispor de prisão mais adequada e
segura para bandidos de alta periculosidade, o povo
brasileiro não poderia dormir direito, com medo de
chegar, a qualquer momento ou a qualquer hora, o
bandido mais perigoso do Brasil para se hospedar,
talvez, próximo à sua casa.
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Todos os Estados procurados pelo Governo Fe
deral para abrigar Fernandinho Beira-Mar não hesita
ram em protestar contra a permanência, mesmo que
mínima, em seu Estado, de foras da lei, andarilhos
com policiais, com guarda-costas de luxo.

O protesto mais recente vem de Santa Catarina,
feito pelo Deputado lonta, Parlamentar que não acei
ta que seu Estado seja incluído no rol turístico de ban
didos inescrupulosos.

Sr. Presidente, por ter meu Estado, São Paulo, o
cuidado em construir uma prisão como deveriam ser
construídas todas as demais prisões brasileiras, com
segurança máxima para bandidos comprovadamente
periculosos, foi escolhido para ser, mais uma vez, o
responsável pela guarda de um fora-da-Iei que já de
veria ter o destino devido.

Como membro da Comissão de Segurança PÚ
blica e Combate ao Narcotráfico, não poderia deixar
de indicar ao Presidente da República o modo correto
de tratar com bandidos que não têm qualquer tipo de
piedade quando se trata de conseguir seus intentos,
tirando a vida de pessoas de bem e até de seus pró
prios comparsas.

É preciso que, de uma vez por todas, o Presi
dente da República, que foi eleito para garantir os di
reitos do cidadão brasileiro, direitos esses que não se
restringem somente àquele de fazer greve, mas tam
bém o de ter segurança para si e sua família, mande
construir prisões federais em locais adequados para
bandidos comprovadamente de alta periculosidade,
como é o caso de Fernandinho Beira-Mar, usando
para tanto as ilhas oceânicas inabitadas, em abun
dância em nosso País. Quanto mais distante do conti
nente melhor.

Nesse sentido, amanhã encaminharei indicação
ao Presidente da República para a construção de pre
sídios de segurança máxima em ilhas oceânicas de
sabitadas.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o Brasil ne
cessita de homens corajosos no poder. Não que seja
a belicosidade a maneira mais acertada de se tratar
com os foras-da-Iei, mas, sem dúvida alguma, um pul
so firme dará ao nosso povo a certeza de que poderá
ficar tranqüilo pois escolheu certo o responsável pe
los destinos de nosso País. E não é só pulso firme
com bandidos de convívio interno, mas também com
bandidos que já invadiram nossa Amazônia por meio
do roubo oficial de seus minérios, bandidos que ma
cularam o mapa do Brasil, reconfigurando-o e extir
pando uma parte nobre, a Amazônia, para transfor
má-Ia, mesmo que ainda somente em discurso, em
área internacional, levando incautos, crianças e ado-

lescentes, estudantes norte-americanos a crerem
que aquela área não tem nacionalidade.

Outros bandidos, aqueles que usurpam os paí
ses através do domínio do capital, corno tão bem aler
tava o Partido dos Trabalhadores em tempos de cam
panha política, devem também ser combatidos. Mas,
para tal, necessitamos de um governo forte e determi
nado a continuar o desenvolvimento do Brasil, que é
gigante mas continua adormecido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência tem o prazer de anunciar a presença no
plenário do Deputado Estadual Heitor Schuch, do
PSDB do Rio Grande do Sul, uma das Assembléias
mais politizadas de todo o Brasil. S.Exa. foi Presidente
da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do
Estado.

Portanto, é com muita satisfação que a Câmara
dos Deputados recebe S.Exa. de braços abertos.

O SR. VIEIRA REIS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VIEIRA REIS (PMDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nos últimos dias de março e
nos primeiros dias de abril de 2003, as manchetes
dos grandes jornais brasileiros deram destaque a um
grande desastre ambiental, ocorrido em Cataguases,
Minas Gerais, que afetou diversos Municípios do
Estado do Rio de Janeiro.

Como é do conhecimento de todos, mais de 1
bilhão de litros de rejeitos químicos da Indústria Cata
guazes de Papel vazaram de um dique, onde estavam
precariamente armazenados, para o Rio Pomba. Des
te, escoaram para o Rio Paraíba do Sul, deixando um
terrível rastro de destruição, principalmente na fauna.
Um sem-número de peixes, jacarés, capivaras, lon
tras, garças e outros animais selvagens foram mortos
pela poluição, além de animais domésticos corno por
cos e bois.

A região norte fluminense sofreu o terrível im
pacto desse desastre, que ocorreu devido ao descaso
por partes dos dirigentes da referida indústria e à de
sídia dos órgãos responsáveis pela fiscalização. As
populações de diversos Municípios ficaram sem água
por muitos dias, devido à poluição dos mananciais, e
sofreram enormes transtornos.

Dias depois, a mancha tóxica chegou ao ocea
no, o que causou danos incomensuráveis ao ecossis
tema marinho, no litoral norte fluminense. Na vastíssi
ma extensão oceânica, Sr. Presidente, as mais varia-
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das formas de vida guardam forte dependência dos
processos bióticos que têm lugar nas camadas super
ficiais - até onde penetra a luz solar - e, em especial,
na região litorânea, onde habita uma fauna diversifi
cadíssima, em delicado equilíbrio. A presença de me
tais pesados e tantos outros poluentes químicos nos
resíduos da fábrica de Cataguases pode comprome
ter esse equilíbrio e contaminar não apenas as espé
cies marinhas, mas também as pessoas que venham
a alimentar-se do pescado.

Por este motivo, a pesca foi proibida nas regiões
afetadas pela poluição. Essa medida, necessária à
proteção da saúde humana, acarreta prejuízos a um
grande número de pescadores artesanais. São mui
tas famílias que, da noite para o dia, perderam total
mente a sua única fonte de renda. Não podem mais
sequer se alimentar de peixe, como de costume, de
parando-se, portanto, com o flagelo da fome!

A legislação brasileira, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, prevê uma compensação aos pesca
dores artesanais durante os períodos de proibição da
atividade pesqueira (defeso). A Lei n° 8.287, de 20 de
dezembro de 1991 , dispõe sobre a concessão do se
guro-desemprego, no valor de um salário mínimo
mensal. Entretanto, as exigências legais e burocráti
cas são tantas e tão complexas, e a máquina adminis
trativa do Poder Executivo se move de forma tão lenta
que, no momento, já decorridos mais de quarenta
dias desde aquele triste acontecimento, nenhum pes
cador da região afetada pôde usufruir dessa mínima
compensação.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA baixou a
Portaria n° 16, de 3 de abril de 2003, que proíbe a
pesca nos trechos afetados dos Rios Pomba e Paraí
ba do Sul. Uma segunda portaria, relativa à proibição
da pesca no mar, foi anunciada, mas até o momento
não foi publicada no Diário Oficial. Observa-se que
estes são instrumentos necessários para que se via
bilize o pagamento do benefício do seguro-desem
prego aos pescadores.

No dia 16 de abril último, a Exma. Sra. Marina
Silva, Ministra do Meio Ambiente, informou que o Go
verno Federal editaria medida provisória estabele
cendo indenização para os pescadores afetados pelo
derramamento de produtos tóxicos em Cataguases.
O Governo estaria apenas aguardando o cadastra
mento dos pescadores e agricultores afetados.

Temos informação, Sr. Presidente, de que o re
ferido cadastramento encontra-se em andamento.
Por outro lado, nenhuma medida provisória relativa ao
assunto foi encaminhada pelo Exmo. Sr. Presidente

da República ao Congresso Nacional, até o momento.
Desconhecemos os motivos pelos quais haveria ne
cessidade de se editar uma MPV para este fim espe
cífico.

Na última sexta-feira, dia 9 de maio, o Diário
Oficial publicou a Portaria n° 388, do IBAMA, sobre
criação de um Grupo de Trabalho para propor solu
ções aos danos ambientais provocados pelo vaza
mento da represa de contenção de Cataguases, que
atingiu os Rios Pomba e Paraíba do Sul. O relatório
técnico do GT deverá subsidiar a Presidência do
IBAMA sobre as sanções administrativas que serão
aplicadas à empresa infratora.

Trata-se, portanto, de mais uma medida admi
nistrativa de pouco efeito prático, diante da tragédia
que se abateu sobre o meio ambiente e sobre a eco
nomia regional. Quanto tempo ainda os pescadores
artesanais terão que aguardar - efetivamente os ma
iores prejudicados pelo desastre ambiental - para ter
acesso à indenização? Ficarão eles, Sr. Presidente,
nobres Parlamentares, indefinidamente, a depender
da caridade pública?

Embora o desastre de Cataguases já há muito
não ocupe as manchetes dos jornais, a situação no
norte fluminense permanece grave e demanda provi
dências urgentes. É nosso dever, como representan
tes do povo brasileiro, legitimamente eleitos, exigir
providências. E é isto o que temos feito e continuare
mos a fazer, incansavelmente.

Estou encaminhando requerimento ao Ministé
rio do Trabalho e Emprego, a fim de que providências
sejam tomadas para minorar a calamitosa situação
no Estado do Rio de Janeiro.

Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
comunico ao Plenário, a esta Casa e ao País que es
tou me juntando aos nobres Deputados Estaduais
Domingos Filho, Idemar Citó e outros em um movi
mento cívico. Preocupados com o bem-estar da popu
lação do Estado, enviaram-me expediente com pro
posta muito justa para que o Instituto do Semi-Árido
seja instalado no Ceará.

Sr. Presidente, o semi-árido ocupa 892 mil quilô
metros quadrados, dos quais 57% estão no Nordeste.
Meu Estado, o Ceará, tem 92% do seu território no
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semi-árido. Portanto, os nobres Deputados Estaduais
cearenses estão com razão. Precisamos atrair o Insti
tuto do Semi-Árido para nosso Estado, mais especifi
camente para a cidade de Tauá, no sertão dos Inha
muns, porque oferece localização geográfica exce
lente para esse fim.

Estou encaminhando requerimento de indica
ção ao Ministério da Ciência e Tecnologia para que na
cidade de Tauá, no Estado do Ceará, seja instalado o
Instituto do Semi-Árido.

Esta indicação é um trabalho em conjunto dos
políticos cearenses com o intuito de ver o progresso e
o bem-estar da nossa gente.

O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho a alegria de participar mais uma vez de reformas
à Constituição.

Em 1987 e 1988, estivemos juntos na Assem
bléia Nacional Constituinte e já àquela altura os pro
blemas eram os mesmos para diversos Estados.
Hoje, estamos discutindo a reforma tributária e a re
forma previdenciária, ambas polêmicas.

A primeira apresenta questões de interesse na
cional, regional e até estadual. Certamente, são inte
resses conflitantes. A segunda é de interesse de todo
o País. Mas o que se precisa discutir em primeiro lu
gar é o respeito à autonomia dos Estados, ao pacto
federativo. Cada vez mais, a União traz para si o po
der de decisão, o poder de fazer aquilo que bem en
tende, enquanto os Estados ficam sofrendo as con
seqüências.

Lembro-me de que no dia 11 de janeiro de 1988
tratou-se de discutir a divisão do bolo tributário, levan
do-se em consideração que havia Estados no Brasil,
como o Pará, o Paraná e tantos outros, que exporta
vam mais do que importavam e eram penalizados.
Agora, estão sendo mu~o mais apenados com a Lei
Kandir, que querem constitucionalizar.

Sr. Presidente, se houver a const~ucionalização

da Lei Kandir, teremos de constitucionalizar também
o fundo de compensação dos Estados superavitários
na balança comercial.

Essa preocupação já me movia em 1988, quan
do apresentei emenda que estabelecia que, do pro
duto da arrecadação do IPI, 10% caberiam aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Territórios proporcional
mente ao valor das respectivas exportações e ao sal-

do da balança comercial com o exterior. Porém, a par
te final, que beneficiaria os Estados que mais expor
tam, foi rejeitada pelo Relator, que era de um Estado
que, àquela altura, importava mais do que exportava.

Daí por que entendo que devemos discutir em
profundidade essa matéria, sob pena de aumentar
mos os bolsões de miséria nos Estados mais pobres.
E não é isso o que a nossa Constituição estabelece.
Ela foi elaborada para minimizar as desigualdades re
gionais, o que ocorrerá somente no momento em que
houver justiça social.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a escalada de violência pare
ce que não quer calar em meu Estado, o Pará.

A indignação toma conta da população paraen
se. Este é o sentimento que ocorre no momento em
que mais um companheiro tomba, vitimado pela co
vardia e desapego à vida humana, mas, acima de
tudo, pela inaceitável impunidade que ainda acoberta
os crimes de encomenda no Pará.

A vítima, desta vez, foi Adão Lote de Sousa, Ve
reador do PSB na cidade de Tucurnã, brutalmente as
sassinado na noite de ontem (dia 14), dentro de sua
casa, na frente de sua esposa e de seu filho de ape
nas 12 anos de idade.

Este é também um momento de tristeza para o
Município. O pior de tudo é que Adão Lote prenunciou
esse final trágico. Nas atas das sessões realizadas na
Câmara Municipal de Tucumã constam manifesta
ções em que o Parlamentar evidenciava o temor por
sua segurança e de sua família, principalmente a par
tir do momento em que passou a denunciar desman
dos e irregularidades cometidas na administração pú
blica do Município.

O método brutal pelo qual se deu mais este cri
me, que a todos nós envergonha, não é diferente da
covardia que caracteriza os muitos crimes de enco
menda que, infelizmente, ainda são comuns no Esta
do que represento nesta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é lamen
tável que ainda se cale a voz de quem luta por justiça
através da pistolagem, com mandantes desses cri
mes acobertando-se sob o manto vil da impunidade.
A execução sumária do Vereador retrata a covardia e
o mais absoluto desrespeito à dignidade humana.
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o Vereador Adão Lote estava no exercício do
seu terceiro mandato parlamentar, era um dos ex
pressivos líderes políticos do sul do Pará, tendo sem
pre uma ação destacada no combate à corrupção e
aos desmandos cometidos em Tucumã.

É impossível não se imaginar o clima de dor que
estaria hoje vivendo aquele Município. Esse crime 
mais um na longa lista de crimes políticos que ainda
mancham a história do Estado do Pará - não pode fi
car impune.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é hora
de dar um basta a esses desafiadores da Justiça. Que
os assassinos e mandantes desse crime brutal sejam
identificados, presos e levados às barras da Justiça,
para que se encerre de uma vez por todas essa triste
página da história do Pará, escrita com sangue de
sindicalistas e lideranças políticas sob as tintas da im
punidade.

O mais vergonhoso é que a ousadia e a impuni
dade não param por aí. Estava concluindo este pro
nunciamento quando recebi outra arrasadora e preo
cupante notícia. Menos de 24 horas depois do assas
sinato do Vereador Adão Lote, em Tucumã, a Capital
do Estado, Belém, vive clima de dor.

Robervan Silva, sindicalista dos rodoviários, é
morto com três tiros quando realizava piquete em
frente de uma empresa de ônibus no Distrito Industrial
de Ananindeua, na área metropolitana de Belém. O
que choca a sociedade e as lideranças políticas do
Estado é a coincidência de dois assassinatos em me
nos de 24 horas. Pior ainda: como ocorre freqüente
mente, não se sabe quem matou nem quem mandou.

Prender os assassinos e mandantes desses cri
mes, levá-los ao Tribunal do Júri, vê-los sentenciados
ao cumprimento da mais longa pena que se possa im
putar-lhes, com certeza não diminuirá a dor da famí
lia, dos amigos e companheiros de lutas, mas certa
mente servirá como exemplo para pôr fim à terrível
impunidade sob a qual se escondem um bando de as
sassinos, de coveiros de sonhos, que não pensam
duas vezes antes de ceifar vidas, cujo único sentido é
o de servir à causa do humanismo, da Justiça, da li
berdade entre os homens.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ANN PONTES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
A SRA. ANN PONTES (PMDB - PA. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pri
meiro, solidarizo-me com o nobre Deputado Paulo

Rocha pelo pronunciamento sobre a violência no
Estado do Pará. De fato, ontem, foi assassinado o Ve
reador da cidade de Tucumã em sua própria casa. A
sociedade brasileira não tolera mais esses crimes po
líticos.

Espero que as autoridades do Estado do Pará
sejam ágeis e eficazes na busca dos autores desses
crimes.

Sr. Presidente, gostaria ainda de apresentar
dois requerimentos de informação.

O primeiro ao Diretor do IBGE sobre a área de
fronteira, entre os Estados de Mato Grosso e do Pará,
e o segundo, ao Ministério de Minas e Energia sobre o
adiamento da construção da Hidrelétrica de Belo
Monte, no Estado do Pará.

Muito obrigada.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, registro que nesta tarde foi realizada audiência do
Sr. Presidente da República com representação dos
trabalhadores anistiados no Brasil, a qual contou com
a presença do Deputado Nelson Pellegrino, do Depu
tado Henrique Fontana, do Senador Magno Malta, a
minha e de outros Parlamentares.

Essa importante reunião deu significativo passo
na questão, até porque nesta Casa aprovamos proje
to de conversão do Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh que caminhava exatamente no sentido da
construção de acordo para solucionar esse problema.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
também que há dez anos, assistentes sociais de todo
o País comemoravam a aprovação do novo Código de
Ética Profissional, que inovava em muitos aspectos,
entre os quais destacamos o aprimoramento dos me
canismos de fiscalização do exercício profissional eo
fortalecimento da participação usuária no âmbito das
instituições.

Hoje, 15 de maio, Dia da Assistência Social, re
tomamos a importância desse documento, sua atuali
dade e parabenizamos os profissionais da área pelo
comprometimento com a qualidade dos serviços
prestados - principalmente para a população mais
humilde; a contínua capacitação técnica e a colabora
ção na construção de uma sociedade mais justa e so
lidária.

Em 2002, ocupando esse mesmo lugar, retratei
as dificuldades diárias enfrentadas pelos trabalhado-
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res e trabalhadoras da assistência social na Bahia di
ante da política de desmonte do Governo Estadual e
das injustiças sociais do Governo FHC.

Na Bahia, infelizmente, a política coronelista 
apesar do crescimento constante do PT no Estado 
conseguiu se manter no poder, para desespero da
queles que trabalham como assistentes sociais e são
obrigados a ver o desmantelamento de instituições e
hospitais, privatização e terceirização de serviços e
setores essenciais para as camadas mais carentes
da população.

Apesar das dificuldades estaduais, com o Go
verno Lula, os assistentes sociais vêem, finalmente, a
possibilidade de construção de uma sociedade iguali
tária e não excludente, num governo onde o social se
sobrepõe ao econômico.

Procurando sempre reafirmar o compromisso
com o projeto ético-político profissional que reflita so
bre a dinâmica da sociedade brasileira, a categoria
aproveita a data para convidar a população a come
morar com eles, a refletir sobre a organização política
dos assistentes sociais e a desvendar o papel da so
ciedade civil na atual conjuntura governamental.

Peças fundamentais neste Governo que se iniciou
em janeiro: os assistentes sociais serão essenciais no
combate à fome, na humanização dos serviços e na
efetivação dos direitos sociais, até então esquecidos
pelos governos passados.

Deixo o meu abraço e a minha solidariedade ao
CRESS/BA, que completa hoje 40 anos de história,
numa caminhada de lutas e conquistas; e a todos os
assistentes sociais da Bahia e do Brasil, por procura
rem sempre estar atentos e buscar uma formação
acadêmica sintonizada com essas novas mudanças e
necessidades do País, no dia-a-dia da militância pro
fissional, ajudando a erguer um novo Brasil com ética,
prestação de serviços de qualidade e com um enor
me compromisso social.

Parabéns a todos os assistentes sociais!
Obrigado.
O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, os trabalhadores rurais brasileiros, lidera
dos pela CONTAG, realizaram o 8° Grito da Terra Bra
sil, que tem por tradição anunciar a todo o País as
principais reivindicações dos trabalhadores rurais, re
alçando as necessidades da agricultura familiar.

O Presidente Lula compareceu ao encerramen
to das manifestações, quando anunciou a liberação
de 5,4 bilhões para fortalecer a agricultura familiar; li
nhas de crédito cooperativo mais acessíveis; 270 mi
lhões de reais destinados à região amazônica, por
meio do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO e a negociação do endividamento rural
dos créditos contratados ao amparo do PRONAF, dos
fundos constitucionais e do FAT, incluindo dividas de
investimento e de custeio.

Essa medida provisória será apreciada breve
mente pelo Plenário desta Casa e, com certeza, será
aprovada, resolvendo um problema central dos agri
cultores familiares do País.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou
também o combate ao trabalho escravo, medida sim
bólica e essencial ao País; medidas urgentes de con
vivência com a seca nordestina, que atinge milhares
de trabalhadores rurais e agricultores familiares no
Nordeste brasileiro e um programa de educação e
moradia.

O Presidente mais uma vez manifesta sua visão
de grande estadista ao dialogar com trabalhadores
rurais e a CONTAG, entidade que lidera milhares de
sindicatos rurais no Brasil. Assim, vai cumprindo, na
prática, compromissos assumidos na campanha elei
toral de erguer e colocar em patamar digno a agricul
tura familiar brasileira. Temos certeza de que, com
isso, haverá ainda maior desenvolvimento rural no
País.

Parabéns à Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura pelo seu 8° Grito da Terra Brasil.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infor
mo que, amanhã, das 8h às 18h, haverá eleição para
criação da Associação dos Servidores Terceirizados
da Câmara dos Deputados, acontecimento importan
te, de plena democracia.

Falamos muito dos fatos de fora e precisamos
divulgar o que ocorre aqui dentro. Há disputa entre a
Chapa 1 e a Chapa 2. Particularmente, estou apoian
do a Chapa 2. Não sou eleitor, mas, como apoiador,
posso declinar meu voto a favor da companheira
Cida.

Portanto, amanhã, os trabalhadores terceiriza
dos da Câmara dos Deputados experimentarão essa
eleição de suma importância para sua organização.

I
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Aliás, esses funcionários vêm sofrendo muito. VExa.
sabe disso e já ajudou a resolver vários de seus pro
blemas. Espero que a Mesa continue firme nessa po
sição, a fim de evitar que os servidores terceirizados
sejam enganados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Deputado Wa~er Pinheiro, aproveito a presença de
VExa. para também fazer um apelo à Presidência da
Casa e à Diretoria de Saúde para que os servidores
terceirizados tenham direito de tomar a vacina contra
gripe, realizada nas dependências na Casa.

Falarei com o Presidente João Paulo Cunha e
tenho certeza de que, pela sua sensibilidade e pela
pessoa corretíssima que é, S.Exa. atenderá a essa
reivindicação e concederá alguns direitos que até
agora não foram conferidos a esses funcionários que
servem a esta instituição.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, traz-me a esta tri
buna um problema em cuja solução venho empe
nhando todas as minhas capacidades e que, tenho
absoluta confiança, alcançaremos no mais breve
tempo possível. Trata-se da greve dos professores do
meu Estado.

Prefiro entender o termo greve dos professores,
no caso concreto desta que se realiza em Mato Gros
so do Sul, como um movimento de reivindicação de
melhores condições de trabalho profissional em prol
da educação pública. E é com esse entendimento que
penso ser possível encontrar o denominador comum
entre o que pretende a categoria do magistério e o
que pode atender - e também deseja - o Governo
Estadual.

De um lado, encontra-se a Federação dos Tra
balhadores em Educação do Mato Grosso do Sul 
FETEMS, defendendo os pleitos da categoria por me
lhores salários, buscados, neste momento e por esse
movimento, por um percentual de reajuste salarial
que o Governo considera impossível de atender. De
outro, está o Governo Estadual, interessado em au
mentar os vencimentos da categoria, mas com limita
ções orçamentárias objetivas, que fixam um limite
inaceitável para os professores. As dificuldades inter
postas nas negociações, infelizmente, conduziram a
um impasse e à radicalização de parte a parte.

O Governador Zeca do PT foi reeleito defenden
do, entre outras medidas modernizadoras da Admi
nistração Pública Estadual, uma nova abordagem go
vernamental para a questão da educação: a respon
sabilidade do Estado em face do direito de todos à
educação de qualidade; a promoção de uma educa
ção inclusiva, que busque aqueles que uma longa his
tória de descaso e omissão das classes dirigentes dei
xou à margem da escola; a democratização da gestão
da educação e, especificamente, da escola. A valori
zação do magistério, nesse contexto, não foi incluída
apenas como meio de se alcançar uma educação de
qualidade para todos, mas também como direito dos
trabalhadores da educação de terem seu reconheci
mento social e profissional condizente com o signifi
cado e a importância política e pedagógica de sua ati
vidade docente. O programa de governo nessa área é
ambicioso, mas bem fundamentado em propósitos
sérios de investir em educação o máximo que o orça
mento estadual permita.

Tenho acompanhado a determinação política do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em tratar das
questões prioritárias dentro do Governo, e educação
é, acima de tudo, o resgate da cidadania. Além da
vontade do Presidente, ainda temos na figura do Sr.
Ministro Cristovam Suarque, o desejo de transformar
a educação, levando as suas propostas ao encontro
da população, fazendo com que o dever do Estado
seja real no tocante ao investimento em educação,
proporcionando, no momento oportuno, o aumento
da participação do PIS de 3,5% para 7%, ou até mes
mo diante da sensibilidade do Sr. Ministro da Fazen
da, Dr. Antonio Palocci, para 10%.

Esses objetivos, entretanto, carecem de tempo
para serem alcançados. Inúmeros fatores entram em
cena, cada um com seu peso e sua história, muitas
vezes adversos à educação. É o caso do Orçamento,
do conflito com outras necessidades e prioridades so
ciais também inadiáveis, a relativa lentidão com que
se mudam comportamentos arraigados, com que se
afastam ideologias embutidas nas estruturas admi
nistrativas e com que se introduz uma nova maneira
de encarar a educação e o dever do Estado em garan
ti-Ia para todos, com qualidade.

Lembro-me do que disse, certa vez, o grande
educador Paulo Freire, refletindo sobre sua experiên
cia como Secretário de Educação do Município de
São Paulo. Conta-nos ele, em Política e Educação
(Cortez Editora, Coleção Questões de Nossa Época,
n° 23, 5a edição, 2001):
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"Quando fui Secretário de Educação
da cidade de São Paulo, obviamente com
prometido em fazer uma administração que,
em coerência com o nosso sonho político,
com a nossa utopia, levasse a sério a ques
tão da participação popular nos destinos da
escola, tivemos, meus companheiros de
equipe e eu, de começar pelo começo mes
mo. Quer dizer, começamos por fazer uma
reforma administrativa para que a Secretaria
de Educação trabalhasse de forma diferen
te. Era impossível fazer uma administração
democrática, em favor da autonomia da es
cola, com estruturas administrativas que só
viabilizassem o poder autoritário e hierarqui
zado. Não seria possível - continua Paulo
Freire - pôr a rede escolar à altura dos de
safios que a democracia brasileira nos colo
ca estimulando a tradição autoritária de nos
sa sociedade. Era preciso, pelo contrário,
democratizar o poder, reconhecer o direito
de voz aos alunos, às professoras, diminuir
o poder pessoal das diretoras, criar instânci
as novas de poder com os Conselhos de
Escola, deliberativos e não apenas consulti
vos (.. .):'

Posso afiançar que o Governo Estadual tem o
sério propósito de construir novas relações no interior
da educação pública, que implica a mudança nas es
truturas hierarquizadas e autoritárias e que conduz à
participação de todos os agentes do processo educa
cional. Os trabalhadores em educação têm, nessa
nova abordagem, um papel relevante. Sua participa
ção na construção de uma nova educação, no Esta
do, é meta impostergável, irrecusável. Por isso, a edu
cação pública só tem a ganhar se a Federação dos
Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul e
o Governo Estadual voltem à mesa de negociação,
com disposição de expor, ouvir e entender os argu
mentos de cada parte e, principalmente, deixar enten
dido entre as partes, que o reajuste de 10%, encarado
como forma emergencial, não é o ponto principal da
proposta e sim o diálogo para se estabelecer entendi
mentos que visem a uma discussão em torno de uma
política salarial que venha ao encontro da expectativa
dos trabalhadores em educação.

Concluindo, gostaria de citar novamente Paulo
Freire que, em seu último livro, nos legou a grande ex
periência pensada, a qual pôs, com toda sua simplici
dade e profundidade, à disposição dos professores.
Diz ele em Pedagogia da Autonomia (Editora Paz e

Terra, 1997): "Ensinar exige disponibilidade para o
diálogo".

Os professores e demais trabalhadores da edu
cação - pois também esses desempenham um pa
pe� na educação de nossas crianças e jovens - insis
tirão, tenho certeza, nessa difícil, porém necessária,
arte do diálogo. É ele que abre o caminho do entendi
mento. É ele que mostra os valores de uns e de outros
nas diferenças dos pontos de vista. É ele, enfim, que
torna, cada um dos pólos dessa contenda, aberto
para a verdade maior, que transcende as visões par
ciais e setorizadas.

O diálogo é necessário não apenas porque é o
meio mais fértil para o entendimento das diferentes vi
sões, mas principalmente porque nele viceja o respeito
ao outro e a capacidade da construção coletiva. O
avesso do diálogo é o acirramento de posições, a in
compreensão, a intolerância, o desrespeito à dignida
de fundamental dos envolvidos. Mais do que em qual
quer outro setor da atividade humana, é na educação
que o diálogo deve ter seu exercício garantido, pois é
ali que o ser humano exerce a dialogicidade do seu ser.

Superando o impasse atual, retomando o cami
nho da negociação, num clima de diálogo e sincera
busca de entendimento, estaremos conquistando um
novo patamar em nossas competências políticas e ci
dadãs e garantindo a continuidade do atendimento
educacional dos alunos da escola pública.

Dessa forma, estaremos ampliando o sentido
do axioma de Paulo Freire com a afirmação de que o
ato de ensinar e o ato de governar exigem disponibili
dade para o diálogo. Essa a nossa expectativa.

Apelamos, neste momento, para que todos os
membros da bancada de Mato Grosso do Sul, inde
pendentemente de suas posições partidárias, colo
quem-se a favor do diálogo para que o bom senso
prevaleça.

Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Democrático Trabalhista, a que pertenço, pro
moveu durante o dia de hoje seminário para avaliar a
reforma da Previdência.

Queremos, desde logo, e cada dia de forma mui
to clara, fixar posição do nosso partido relativamente
à reforma. O PDT não concorda com a cobrança de
contribuição previdenciária dos servidores públicos
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inativos. Aliás, estamos denunciando que, para even
tuais problemas que a Previdência tenha, existem ex
plicações: há 9 bilhões de reais de renúncia fiscal e
devem à instituição 152 bilhões de reais; altos salári
os são pagos ilegalmente pela Previdência, há pelo
menos cinco anos, mas não se faz nada contra isso.
Sem falar na DRU, Desvinculação dos Recursos da
União, que leva mais 20% das receitas.

Então, não aceitamos que o Governo bote a
mão no dinheiro do trabalhador sem que antes corrija
seus problemas. Entre eles, Sr. Presidente, estão as
dívidas para com a Previdência Social, inclusive de
órgãos públicos. A Caixa Econômica Federal e a
PETROBRAS, por exemplo, devem milhões aos co
fres públicos. O Governo deve à Previdência. E, em
vez de pagar o que deve, cobra dos servidores. Como
vamos aceitar que se taxe os aposentados?

Sr. Presidente, só para citar alguns números: em
1988, havia 706 mil funcionários ativos; agora, há
pouco mais de 450 mil. Ou seja, eles vão se aposen
tando, mas não são substituídos. Assim, o cidadão
paga por um serviço público ruim, porque não há fun
cionários suficientes para atender às necessidades.

Por fim, quero adiantar uma emenda das dez
que vou apresentar à proposta de emenda à Constitu
ição do Governo. De acordo com ela, no art. 13, quan
do se diz que "esta emenda constitucional entrará em
vigor após a data da sua publicação", quero que cons
te que "esta emenda constitucional entrará em vigor
após um referendo". Tenho certeza de que, se ao final
da reforma da Previdência, for decidido que haverá
um referendo, o próprio Governo mudará de opinião a
respeito da reforma que quer, porque sabe que será
submetido à apreciação e ao crivo popular. Ou seja,
essa emenda, no fundo, é pedagógica. Isto é, por si
só, ela já fará com que, pela reforma da Previdência,
não se tire tantos direitos e seja algo mais equilibrado
em favor do Brasil e dos brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra, por permuta com o Deputado Gival
do Carimbão.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a benevolência ao companheiro Deputado
Givaldo Carimbão, que me permitiu adiantar minha
intervenção.

Aproveito para saudar o Deputado Estadual He
itor Schuch, ilustre companheiro que representa dig-

namente meu partido na Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul, aqui presente.

Reitero nossa inconformidade com a não-utili
zação da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE em investimentos na área de
transportes do nosso País. Por isso fiz questão de
subscrever e apresentar emenda à Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO prevendo que essa contribui
ção, criada por esta Casa para investimentos na área
de infra-estrutura de transportes, fosse de fato trans
formada em obras. Do contrário, os 28 centavos líqui
dos que cada cidadão brasileiro, ao abastecer seu au
tomóvel, recolhe para o Governo tornam-se inúteis.
Não é possível que continuemos assistindo à não-uti
lização dessa contribuição na área de transportes.

Faço esse registro, Sr. Presidente, porque nos
so Governo recebeu uma herança absurda na área
de transportes. Quase 20 mil quilômetros de BR fo
ram destruídas, não existem mais. No Rio Grande do
Sul há BRs intransitáveis, como a BR-386, entre Iraí e
Sarandi; a BR-287, na região de Santa Maria; as BRs
392,293 e 158, na região de Bagé; e a BR-153, na re
gião de Erechim. Elas não têm qualquer condição de
escoar a produção e a riqueza do nosso Estado.

Vejo que a herança foi extremamente pesada.
Para enfrentar o problema é preciso recursos e deci
são política, a fim de recuperar o tempo perdido pela
incompetência, pela irresponsabilidade de quem, por
oito anos, não poderia ter deixado as rodovias federa
is do País inteiro virarem um caos na vida dos brasilei
ros, dos setores produtivos e dos condutores de veí
culos.

Até penso, Sr. Presidente - na próxima semana
começarei a trabalhar nisso -, na possibilidade de re
alizarmos, se esta Casa me permitir, uma CPI para
apurar responsabilidades, a fim de saber o que justifi
ca o fato de 20 mil quilômetros de BRs neste País es
tarem acabadas. Uma estrada é um bem público, dei
xá-Ia acabar é dilapidar o patrimônio público.

Queremos investimentos, queremos que o nos
so Governo não cometa o erro de contingenciar recur
sos vinculados à área de transportes, queremos que
o Ministério dos Transportes pague os atrasados ao
setor produtivo, que construiu, empreendeu e tem di
reito - é no mínimo razoável exigir isso -, e que o
Governo possa recuperar o tempo perdido de oito ou
dez anos de incompetência - repito - do passado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Wla
dimir Costa.
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o SR. WLADIMIR COSTA (PMDB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fico fe
liz quando vejo V.Exa. presidindo os trabalhos, com
muita hombridade e transparência.

Gostaria de ovacionar o Exmo. Sr. Ministro das
Comunicações, Miro Teixeira, colega desta Casa,
Parlamentar atuante, pela atenção agradabilíssima
que dispensa aos Srs. Parlamentares.

Que esse comportamento, essa relação de
apreço e amizade para com os membros desta Casa
sirva de exemplo a todos os Ministros, porque existem
aqueles que se impressionam, endeusam-se com o
poder. Mas o Deputado Miro Teixeira, hoje Ministro
das Comunicações, dispensa atenção digna aos Par
lamentares.

Hoje fui ao encontro de S.Exa. Para tanto, não
foi preciso marcar audiência, bastou um telefonema.
E vale ressaltar que todos os Parlamentares que pro
curam não apenas o Ministro Miro Teixeira, mas os
demais Ministros vão em busca de soluções para pro
blemas de seus Estados e outras coisas mais.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e minhas con
gratulações a todos os membros da Mesa.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a lista divulgada pelo Ministro Ri
cardo Berzoini sobre a Previdência é emblemática.
Portanto, congratulo-me com o Ministério da Previ
dência Social por cumprir a lei e dar transparência à
situação previdenciária no Brasil.

Consultando a lista do Estado de Pernambuco,
verifico que o setor sucroalcooleiro tem uma partici
pação impressionante nos débitos com o INSS. Cabe
registrar também que entre os devedores do INSS es
tão incluídos vários sindicatos de trabalhadores, o
que mostra a existência de uma cultura de irrespon
sabilidade com a Previdência. Vamos ter de trabalhar
com muito afinco para devolver a responsabilidade a
essas pessoas com o compromisso social tão impor
tante de manutenção da Previdência.

No momento em que todos cobramos soluções
para a Previdência, essa lista emblemática revela
exatamente, sem nenhum cinismo, com toda a serie
dade, a importância de fazer uma cobrança. Os deve
dores da Previdência precisam ter consciência de que
devem participar da reforma, para tentarmos corrigir
erros acumulados por anos e anos.

Parabéns ao Ministro Ricardo Berzoini. Agora é
necessário seguir adiante, com a cobrança dessas
responsabilidades e a definição clara de que todos
somos responsáveis pela operação de sanear a Pre
vidência no Brasil.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem e hoje foi realizado, por
iniciativa do Deputado Moroni Torgan, Presidente da
Comissão de Segurança Pública, um grande seminá
rio para discutirmos questões ligadas à segurança
pública e ao tráfico de drogas, separadas em duas co
missões: uma sobre repressão e outra sobre trata
mento e recuperação de dependentes químicos.

Quero anunciar a esta Casa que há mais de
quinze dias estamos trabalhando para criar uma
Frente Parlamentar Antidrogas. Cento e vinte Deputa
dos já aderiram. De 56 artigos existentes na lei, cin
qüenta tratavam de repressão; três, de tratamento; e
três, de recuperação.

Como podemos cuidar de um país em que de
cada cem presos, 68 têm envolvimento com drogas?
Sessenta e oito por cento dos presos têm envolvi
mento com drogas e 14% já são traficantes.

Em um texto de 56 artigos, somente três dis
põem sobre o tratamento de dependentes químicos.
Ainda bem que os Deputados Moroni Torgan, Neuci
mar Fraga e eu dividimos para somar, trouxemos vári
as entidades do Brasil e terminamos, às 16h30min,
um texto que muito contribui com a questão.

Acrescentamos no texto que o Ministério da
Educação, na guerra contra as drogas, deve incluir na
grade curricular do ensino brasileiro, por cinco anos,
aulas de prevenção contra as drogas.

Imagine, Sr. Presidente, que um preso no Brasil
custa hoje aos cofres públicos 1.200 reais. Um preso
passa em média oito anos na cadeia, cem meses, re
presentando um custo total de 100 a 120 mil reais. O
Ministério da Justiça, no seu trabalho de repressão às
drogas, conta com 857 milhões de reais. A Secretaria
Nacional Antidrogas, que cuida do tratamento e da re
cuperação de dependentes químicos, conta com exa
tamente - não caiam da cadeira, senhores - 68 rea
is. Não são 68 mil reais, não. É uma nota de 50 reais,
uma de 10 reais e 8 notas de um real.

Esta é a verba disponibilizada para apoiar as
instituições que recuperam dependentes químicos
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no País. São 3 milhões de reais do Orçamento Geral,
dependendo da venda do que for apreendido com
traficantes. Enquanto para reprimir o tráfico, temos
quase 1 bilhão de reais, para recuperar o doente te
mos 68 reais. Isso é uma piada! O general Uchôa,
que representou o Secretário Nacional Antidrogas,
deve ter ido ao evento em carro particular, porque
com esse dinheiro não se pode custear as despesas
da instituição.

Dessa forma, anuncio ao Congresso Nacional
que, com o espírito de tentar resolver o problema na
base, criamos a Frente Nacional Antidrogas. Agrade
ço aos 120 Deputados que assinaram a proposta e
aderiram à essa Frente.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, estamos vendo pela
TV, ouvindo pelo rádio e lendo nas mais variadas re
vistas e jornais notícias sobre essa vergonhosa Gu
erra do Iraque. Vergonhosa, porque é inconcebível
que no terceiro milênio a raça humana ainda se utili
ze da guerra como alternativa para resolver conflitos
que escondem em seu bojo interesses econômicos e
de mercado.

Não farei aqui nenhuma análise da guerra, mes
mo porque seria apenas mais uma opinião, mais uma
rouca voz daqueles que clamam pela paz. No entanto,
existe uma faceta nessa guerra que tem me chamado
à atenção: de um lado, os Estados Unidos liderando
os ataques, e, de outro, a França liderando o bloco
contrário à guerra.

Venho à tribuna não apenas para falar dos male
fícios desta guerra, mas para mostrar e denunciar que
as economias capitalistas centrais sabem se unir em
defesa dos seus interesses, sobretudo a França e os
Estados Unidos.

É do conhecimento de todos que em São Paulo
a região do Grande ABC constituiu-se como o maior
parque industrial do País. Ao longo de décadas, im
portantes empresas se instalaram na região, entre
elas a francesa Rhodia.

Durante a ditadura militar, várias empresas fi
nanciavam os aparelhos do Estado na chamada caça
aos ''terroristas'', denominação atribuída àqueles que
eram contrário à ditadura militar e favoráveis a um
país mais justo, fraterno e igualitário. Enquanto isso, o

alto comando militar da época, que comandava inclu
sive o poder maior desta Nação sob as orientações
dos Estados Unidos, disseminou culturas e reservas
indígenas, criou obras faraônicas, fez vista grossa ao
crescimento desordenado das cidades, arrochou sa
lários, ignorou ações e medidas importantes que de
veriam ser tomadas na área da educação e da saúde,
perseguiu e assassinou lideranças que se contrapu
nham a essa lógica perversa e extrativismo.

No final da década de 70, um levante dos traba
lhadores contra a ditadura e a favor da liberdade e da
anistia ampla geral e irrestrita fez com que os traba
lhadores de várias categorias se unissem e passas
sem a escrever e mudar o rumo de sua própria histó
ria, entre os quais estava o nosso companheiro e hoje
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e
outros companheiros anônimos como José Nelson
Banhara e Otávio dos Santos, que desenvolviam den
tro das empresas em que trabalhavam a tarefa de le
var a conscientização para os trabalhadores sobre os
horrores da ditadura.

As décadas de 80 e 90 ficaram marcadas pela
luta dos trabalhadores em defesa de melhores salá
rios e condições de trabalho. Essas lutas contribuí
ram para o fortalecimento de importantes entidades
de classe, entre elas o Sindicato dos Químicos do
ABC. Em 1982, um grupo de operários comprometi
dos verdadeiramente com os trabalhadores vence
democraticamente as eleições e inicia uma nova
era que no ano seguinte se concretizaria com a fun
dação da CUT - Central Única dos Trabalhadores,
sediada nas dependências do Sindicato dos Quími
cos do ABC.

Não tardou muito e a região do Grande ABC,
através dos seus sete Municípios - Santo André,
São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mau, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra -, passou em sua maio
ria a implementar projetos de administrações demo
cráticas e populares, em seguida a criação da Câma
ra Regional do ABC, que reuniu de forma inédita enti
dades de classe, empresas e Poder Público num úni
co espaço para debater e propor saídas coletivas
para os mais diversos problemas relacionados ao de
senvolvimento econômico na região.

Não poderia deixar de mencionar nesse proces
so o empenho e a determinação do saudoso Prefeito
Celso Daniel, que tornou Santo André uma importan
te referência no que se refere à administração pública
com responsabilidade e transparência e deu à cidade
importantes prêmios da ONU e de várias outras enti
dades internacionais, atribuindo ao Prefeito Celso
Daniel o reconhecimento de todos para coordenar o
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processo de integração regional. Lamentavelmente,
Celso Daniel foi vítima também de uma guerra, não a
do Iraque por causa do seu petróleo e deflagrada con
trariamente às deliberações do Conselho de Segu
rança da ONU, mas a urbana, que leva milhões de jo
vens brasileiros a encontrar na criminalidade e no
narcotráfico a ilusória possibilidade de ascensão e
poder social. Uma trágica saída herdada após anos
de descaso das autoridades públicas para com a
questão social.

É inadmissível que hoje o mundo esteja em
guerra, assim como é inadmissível que os trabalhado
res brasileiros, sobretudo aquelas lideranças que
contribuíram para o processo de democratização do
País e para a construção do novo projeto nacional,
continuem sendo perseguidos.

Estou me referindo especificamente à truculên
cia da empresa francesa Rhodia que, no dia 19 de
março de 2003, demitiu de forma arbitrária dois dire
tores do Sindicato dos Químicos do ABC, o Sr. José
Nelson Banhara e o Sr. Otávio dos Santos. Mas
V.Exas. devem estar me perguntando o que tem a ver
a demissão desses trabalhadores diante do cenário e
da conjuntura que estamos vivendo. É simples. Permi
tam-me mostrar o que está por detrás dessa atitude.
No dia 14 de dezembro de 2001 , a multinacional Rho
dia Acetow decidiu retirar da cidade de Santo André,
depois de mais de 60 anos fabricando acetato de ce
lulose, a sua unidade de produção. Pior que isso: an
tes de anunciar a demissão de seus 169 trabalhado
res e trabalhadoras, o que para ela já estava definiti
vamente decidido, enganou a todos, ordenando a pa
ralisação da produção "para limpeza e manutenção".
Resultado: quase duas centenas de pessoas viram
seus empregos - muitos com mais de 20 anos de
empresa - se evaporar.

Este poderia ser apenas um relato de mais uma
empresa que despeja na sociedade centenas de de
sempregados' ou seja, que contribui para que a roda
da exclusão e da violência urbana receba mais adep
tos involuntariamente. Mas existe algo que chama a
atenção nesse processo. A alegação oficial da empre
sa para justificar as demissões é de que estava no
seu plano investir na ampliação da capacidade produ
tiva da sua filial americana! Uma demonstração clara
de que para as economias capitalistas centrais os pa í
ses de Terceiro Mundo nada mais são do que terreno
fértil para extrair e sugar toda a riqueza e que depois
de explorar toda a sua capacidade produtiva simples
mente o abandona. Fecha-se a fábrica, demitem-se
as pessoas, prejudica-se a comunidade local, com re
dução drástica e abrupta de impostos e perda de 865

empregos indiretos, e não se sentem responsáveis
por isso.

Porém, o que a direção da Rhodia não levou em
conta é que se tratava de uma empresa instalada na
região do ABC e na base de um sindicato forte e de
luta, como o dos químicos do ABC. Liderados pelos
diretores do sindicato, José Nelson Banhara e Otávio
dos Santos, com apoio incondicional da CNQ - Con
federação Nacional do Ramo Químico, da CUT, da
ICEN - Federação Internacional de Sindicatos de
Trabalhadores da Química, Energia, Minas e Indústri
as Diversas, de Parlamentares e de diversos sindica
tos da região, os trabalhadores iniciaram um forte pro
cesso de resistência, ocupando inclusive a empresa e
controlando suas duas portarias.

Essa ação obrigou a empresa a suspender o
processo de demissões seguido de licença remune
rada para todos os trabalhadores até 25 de janeiro de
2002 e iniciar um processo de negociação maduro e
respeitoso. Antes, porém, no dia 9 de janeiro de 2002,
o então Prefeito Celso Daniel acompanhou dirigentes
do Sindicato dos Químicos do ABC e da Comissão de
Trabalhadores da Rhodia, entre eles José Nelson Ba
nhara e Otávio dos Santos, em uma audiência com o
então Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior, Sérgio Amaral. Celso endossava o
pedido pela manutenção da fábrica e dos empregos
na região.

Embora não tenham conseguido reverter as de
missões, as lideranças do movimento de resistência
conseguiram importantes conquistas nos acordos,
entre os quais destaco:

- 60% da remuneração para cada ano
trabalhado;

- duas remunerações adicionais;
- um ano de convênio médico;
- três meses de convênio odontológi-

co;
- reembolso das contribuições feitas

ao INSS até 36 meses após a dispensa;
- curso de qualificação profissional

para todos os demitidos;
- e outros...

A partir daí o Sindicato dos Químicos do ABC
intensificou sua luta e seu poder de denúncia no
caso de empresas multinacionais, chamando para a
necessidade das mesmas assumirem de fato a "res
ponsabilidade social" e quais os seus impactos num
momento em que gera milhões de desempregados
em detrimento de um "redirecionamento" nos investi-
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mentos da empresa. Nessa jornada, os diretores do
Sindicato, José Nelson Banhara e Otávio dos San
tos, tornaram-se os porta-vozes dessa luta. Todo
esse empenho e trabalho levou a categoria química
do ABC a propor a inclusão dessas lideranças na
chapa que concorrerá as eleições do sindicato em
junho deste ano.

Discutida e montada a chapa para disputar a
próxima gestão do sindicato, a direção da entidade
protocolou em todas as empresas de sua base a can
didatura da chapa, entre as quais a Rhodia Brasil
Ltda. - Usina Química de Santo André, que, ao to
mar conhecimento, cometeu outra arbitrariedade, or
denando a demissão imediata dos seus trabalhado
res José Nelson Banhara e Otávio dos Santos, oficia
lizada dia 19 de março de 2002.

Após várias tentativas de diálogo para reverter
essas demissões, a diretoria do Sindicato dos Quími
cos do ABC não obteve nenhum êxito. Uma outra ten
tativa foi a realização de uma mesa-redonda na Dele
gacia Regional do Trabalho de São Paulo, onde a em
presa comprometeu-se em analisar o caso e dias de
pois reafirmou as demissões por meio de um comuni
cado à DRT.

Vejam o tamanho da incoerência. No mesmo
tempo em que a França se posiciona contra o ataque
americano ao Iraque, suas empresas promovem um
vergonhoso ataque ao direito de organização dos tra
balhadores, servindo-se das mais variadas e medo
nhas formas de perseguição.

Por isso que este Deputado que vos fala, que
construiu toda sua história de política e de luta junto
aos trabalhadores da educação e do Grande ABC,
não pode deixar de registrar essa denúncia.

O mundo esteja vivendo (ou seria morrendo?)
uma guerra insana, que nos remete às atrocidades e
aos horrores da idade média, mas não podemos per
mitir que no Brasil voltemos a viver um tempo de per
seguição a lideranças operárias e de cerceamento
ao direito legítimo de organização dos trabalhado
res. Assim, conclamo os Deputados desta Casa para
se engajarem nesta luta de resistência e solidarieda
de aos companheiros José Nelson Banhara e Otávio
dos Santos, diretores do Sindicato dos Químicos do
ABC.

Olhemos para a guerra, mas cuidemos do nos
so povo!

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIOR
MENTE PUBLICADO.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, comunico à Casa que enca
minhei no dia de ontem requerimento sobre realiza
ção de sessão solene no dia 24 de julho, pois que no
dia 25 de julho se comemora, no Sul, o Dia do Colono
e, em quase todo o Brasil, o Dia do Trabalhador Rural
e o Dia do Motorista. Espero que essa minha solicita
ção seja atendida.

Sr. Presidente, a agricultura familiar começa a
andar de cabeça um pouco mais erguida neste Go
verno. Nesta semana, presenciamos três aconteci
mentos extraordinários para a agricultura familiar, dos
quais tive a honra de participar.

O primeiro deles já foi tratado aqui pelo colega
Deputado Nilson Mourão, o Grito da Terra 2003,
quando o Presidente Lula anunciou os recursos para
a próxima safra e outras medidas.

O segundo, participei agora à tarde de encontro
promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio, sobre a agroindústria familiar em pequena escala,
que contou com a presença do ilustre Ministro Miguel
Rossetto.

O terceiro, nesta semana, esteve reunido em
Brasília o Fórum Nacional das Cooperativas de Crédi
to, de Economia Solidária e Agricultura Familiar, que
tratou de questões com o Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, com o Banco do Brasil e com o
BNDES. Isso nos dá uma idéia da dimensão de como
este Governo está tratando os nossos movimentos
sociais do campo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Welinton Fagun
des, pelo PL.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna nesta oportunidade para,
mais uma vez, invocar a equipe econômica, para libe
rar recursos para o Ministério dos Transportes. Todos
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sabemos da situação das estradas brasileiras. Já
passamos do período das chuvas, mas os recursos
para restauração de estradas, para operação emer
gencial de tapa-buracos ainda não foram liberados.

Infelizmente, são milhares as vidas que este
País tem perdido nos acidentes que ocorrem diaria
mente nas nossas estradas. Ainda ontem, tivemos a
oportunidade de ver um acidente em que um ônibus,
ao desviar-se de um buraco, caiu numa ribanceira e
várias vidas foram ceifadas.

Não podemos continuar convivendo com essa
situação. É certo que o País precisa alcançar um equi
líbrio financeiro, o seu ajuste fiscal. Até compreende
mos a posição do Ministro Palocci, que disse que o
Governo precisava demonstrar firmeza para ter credi
bilidade perante a comunidade econômica internacio
nal. Mas, Sr. Presidente, o País, por ter de prestar
contas, diminuir o Risco Brasil e dar satisfação à co
munidade internacional, não pode continuar matando
brasileiros.

Qualquer um de nós pode passar por uma situa
ção dessas. Nós, Parlamentares, não andamos ape
nas de avião; também nos deslocamos por terra para
visitar as nossas bases. Amanhã mesmo sairei de
Brasília de carro rumo ao Baixo Araguaia, onde tere
mos um encontro na cidade de Vila Rica, na divisa de
Mato Grosso com o Pará, onde temos quase 3 mi
lhões de hectares prontos para produzir.

Todos falam do Programa Fome Zero. Ele é mui
to importante. Precisamos acabar com a fome no Bra
sil e no mundo. Mas só vamos conseguir fazer isso
através da produção. O Estado de Mato Grosso pode
colaborar não só com a fome, mas também com o ba
lanço da nossa economia. Hoje, Mato Grosso é o
Estado que, proporcionalmente, mais contribui com o
pagamento da nossa dívida. Estamos fazendo a nos
sa parte, mas para que o nosso Estado possa conti
nuar produzindo, precisamos de infra-estrutura, prin
cipalmente de estradas.

As obras na BR-158 foram prometidas, assim as
da BR-163, no norte do Estado, ligando Cuiabá a
Santarém; as da BR-364 estão paralisadas, e temos
naquela região milhões de hectares produzindo.
Especificamente sobre a BR-158, teremos neste sá
bado um encontro com representantes do Ministério
dos Transportes.

Desta tribuna, tento sensibilizar a equipe econô
mica. Pagaremos nossa dívida, mas com produção.
Invocamos a CIDE, votada nesta Casa o ano passa
do, contribuição cobrada pelo consumo de combustí
veis. Esses bilhões de recursos que estão nas mãos

do Governo devem ser liberados para que conserve
mos nossas estradas.

Somente a operação tapa-buraco não resolve
o problema. Precisamos restaurar as nossas estra
das. Caso contrário, no ano que vem, nas próximas
chuvas, o caos e o prejuízo para a Nação serão mui
to maiores.

Atualmente, temos necessidade de recursos da
ordem de 4 bilhões para investir nas estradas. Se eles
não forem aplicados, no futuro, talvez tenhamos de
multiplicá-los por quatro ou cinco vezes.

Invoco a sensibilidade do Presidente Lula e da
equipe econômica para que ofereçam condições de
atuação ao Ministério dos Transportes. Não estamos
aqui para falar apenas das estradas. As ferrovias tam
bém foram abandonadas. Precisamos implementar
uma política ferroviária e hidroviária no País.

Sr. Presidente, peço ao Parlamento brasileiro e
a todos os partidos que pressionem a equipe econô
mica, para que sejam liberados os recursos da CIDE,
a fim de que restauremos nossas estradas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto, pelo PFL.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o texto da proposta de
reforma tributária encaminhado ao Congresso Nacio
nal demanda detalhada análise, especialmente no
que tange à adequação constitucional. Digo isso por
que a Constituição Federal de 1988 consagrou a for
ma federativa de Estado, já no seu art. 1°, que diz:

"Art. 1° A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Fe
deral..."

O primeiro artigo da nossa Constituição - que
pressupomos o mais importante de todos - consagra
a forma federativa de Estado, que deve ser entendida,
sobretudo, pela divisão de competências entre os di
versos entes estatais: a União, os Estados e os Muni
cípios. Divisão de competências significa divisão de
responsabilidades.

É preciso estarmos atentos ao texto da reforma
tributária, para não colocarmos em risco a autonomia
dos Estados e dos Municípios. Há no Brasil crescente
processo de aumento dos encargos sob responsabili
dade dos Estados e Municípios. Diversas são as tare
fas que incumbem a Estados e Municípios, especial-
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mente com o processo de municipalização da educa
ção e da saúde, que entendo irreversível, necessário
e eficaz na prestação dos serviços públicos.

Se, de um lado, amplia-se substancialmente os
encargos sobre Estados e Municípios, reduz-se, em
igual proporção, a participação desses entes federa
dos nas receitas orçamentárias. Se não revermos a
situação, Sr. Presidente, em breve, teremos de apre
sentar nova proposta reforma tributária pela total falta
de governabilidade que pode se instalar nesses entes
federados.

A proposta de reforma que estamos analisando
e que já tramita na Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação vem agravar essa situação, porque,
essencialmente fiscal, contempla as receitas da
União. Essa proposta está voltada à ampliação do las
tro econômico e financeiro do Governo Federal.

Ao expor essa preocupação, trago alguns ques
tionamentos, que não devem ser apenas meus, mas
também de Governadores, de Prefeitos e dos Parla
mentares. O primeiro é relativo às contribuições, que
têm crescido quatro vezes mais do que as receitas
compartilhadas em nosso País.

Estamos tornando definitiva a CPMF; estamos
diante da CIDE e poderemos estar, no futuro, diante
de muitas outras contribuições que o Governo ainda
venha a apresentar a esta Casa.

Por que não apresentar emenda que garanta a
participação dos Estados e Municípios nessas contri
buições? Precisamos dividir o bolo e dar condições a
Estados e Municípios de prestar serviços com quali
dade e eficiência.

A Sra. Fátima Bezerra - Permite-me V.Exa um
aparte?

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO - Com prazer, Excelência.

A Sra. Fátima Bezerra - Deputado, as propos
tas de reforma tributária e da Previdência encaminha
das pelo Presidente Lula, que já se encontram trami
tando nesta Casa, resultaram, em primeiro lugar, de
grande debate com os Governadores e de intensa
discussão no Conselho de Desenvolvimento Econô
mico e Social, cujos membros são representantes da
sociedade brasileira. Cabe agora ao Congresso Nacio
nal, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal,
aprofundar esse debate. Lembro a V.Exa. que a pro
posta de reforma tributária chegou a esta Casa com o
aval dos Governadores, inclusive o do seu Estado e
os demais do PFL. Muita coisa ainda pode ser aperfei
çoada, mas alguns mecanismos são muito positivos.
Por exemplo, a tentativa de unificação da legislação

do ICMS, com vistas a acabar com a famigerada
guerra fiscal, deve ser saudada por todos nós. O Pre
sidente teve o cuidado, por exemplo, de propor um
fundo para compensar os Estados da Região Nordes
te, da qual fazemos parte. Finalmente, nobre Depu
tado, quero adiantar que estamos debatendo a maté
ria. Eu mesma estou apresentando emenda para que
o tratamento dado ao ICMS passe a ser cobrado no
destino em vez de na origem. Estamos fazendo um
movimento em busca de apoio de outros Parlamenta
res, para que esse mesmo tratamento seja dado ao
petróleo e à energia. Ressalto que todos participare
mos do debate com vistas a aperfeiçoar a proposta.
Muito obrigada pelo aparte, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa ao Plenário que o aparte, que é
uma breve interrupção do pronunciamento do orador
que está com a palavra, só é concedido com autoriza
ção do mesmo. E não se pode fazer um aparte maior
que o discurso. Não é o caso específico, ressalto,
apenas relembro as normas ao Plenário para o bom
andamento de nossos trabalhos.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO - Nobre Deputada Fátima Bezerra, agradeço
a V.Exa. o aparte. Todos estamos dispostos a contri
buir com o Governo no aperfeiçoamento da proposta
da reforma tributária. Afinal de contas, muitos Parla
mentares com assento nesta Casa têm valorosas
contribuições a dar. Tenho certeza de que o Governo
terá toda flexibilidade para receber contribuições, dia
logar com os Parlamentares e incorporar as propos
tas ao texto final que será votado neste Congresso.

Informo ainda a V.Exa. que as reivindicações
que apresento são também do Governador Paulo
Souto. S.Exa. concordou com a reforma e esteve aqui,
em um ato de desprendimento. Mostrou o Governa
dor que, acima das divergências político-partidárias,
está disposto a ajudar o Presidente da República na
transformação do Brasil, mas isso não significa que,
por intermédio de seus Parlamentares, não vá ex
pressar-se e apresentar propostas importantes para
a Bahia e outros Estados.

Sim. Não me refiro apenas à Bahia. Essas pro
postas são igualmente importantes para o Rio Gran
de do Norte, Estado de V.Exa., e para todos os Esta
dos do Brasil. Falo da sobrevivência desses entes da
Federação. A repartição das contribuições é uma luta
dos Governadores. O Governador Paulo Souto já fe
chou questão: S.Exa. quer que lutemos por uma par
cela da CPMF e da CIDE.
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A segunda questão, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, diz respeito à desvinculação das receitas.
A União propõe a desvinculação das receitas da
União, a famosa DRU, na ordem de 20%. Porque não
apresentarmos emenda que preveja também a des
vinculação das receitas para Estados e Municípios?
Essa é uma proposta justa, e iríamos colocar em pé
de igualdade esses três entes da Federação, que atu
almente têm dificuldades em virtude da grande vincu
lação de receitas.

A terceira questão que trago à Casa é justamen
te a do fundo a que a nobre Deputada Fátima Bezerra
fez referência. A aplicação desse fundo e os seus be
neficiários precisam estar muito claros, porque desti
naremos 2% do Imposto de Renda e do IPI a título de
acabar com a guerra fiscal, com os incentivos fiscais,
com a política de incentivos para a atração de investi
mentos, implementada especialmente pelos Estados
mais pobres, porque não têm outra alternativa para le
var a indústria ao interior.

Esses 2% precisam ser destinados para os
Estados que necessariamente serão prejudicados
pela uniformização do ICMS. Não aceitaremos que
esse percentual fique sujeito a qualquer tipo de con
tingenciamento, apesar de ser um fundo constitucio
nal. Ainda assim, porém, o Governo o sujeita a contin
genciamentos, como faz com o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza: dos 5 bilhões a ele destina
dos, só um terço é aplicado.

Sr. Presidente, levanto essas questões, porque
inicio hoje, da tribuna desta Casa, processo de deba
te de pontos, tanto da reforma tributária como da re
forma da Previdência, que não podem fugir da agen
da Congresso e dos Parlamentares e que podem ou
não coincidir com a agenda do Presidente e dos Go
vernadores, mas que vão completar, aprimorar e
aperfeiçoar o texto das reformas. Afinal, estamos aqui
para isso, para ver o País evoluir.

Agradeço a V.Exa. a benevolência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra à Deputada Fátima Bezerra, pelo PI
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Sem re

visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero saudar a iniciativa do companheiro Pre
sidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que,
após uma matéria ter sido veiculada na imprensa na
cional, determinou a ida de técnicos da Controladoria
Geral da União para investigar as contas da Prefeitura
do Município de Guamaré, a 166 quilômetros de Na
tal, Rio Grande do Norte, onde há indícios de desvio

de recursos públicos por parte do Prefeito, João Pe
dro Filho, do PFL.

A reportagem, veiculada no Jornal Nacional,
denunciou a situação de pobreza em que vive a popu
lação de Guamaré. Apesar de o Município ser um dos
maiores produtores de petróleo do Brasil, recebendo
mais de 1 milhão de reais de royalties da extração do
petróleo, a população sofre com a falta de medica
mentos no hospital público, não há merenda nas es
colas, obras foram pagas e não foram construídas,
entre outros problemas sociais, que não dá para citar
todos aqui.

Sr. Presidente, a reportagem também mostrou
que nem todo mundo vive mal naquele Município. O
Prefeito, João Pedro Filho, por exemplo, é um desses
privilegiados, pois é visto na cidade corno um homem
rico, dono de várias fazendas, cerca de quarenta, vá
rios carros, um parque de vaquejada, uma mansão,
além de outros imóveis urbanos.

Dada tão absurda contradição a "força-tarefa"
que vai à Guamaré tem a missão de investigar não
apenas os recursos dos royalties do petróleo, mas
também fiscalizar a aplicação de todos os créditos
que a Prefeitura recebeu do Governo Federal, princi
palmente os provenientes das áreas de saúde e edu
cação.

De acordo com o promotor do Ministério Públi
co, Pedro Lopes, que também está investigando as
acusações de enriquecimento ilícito, além do Prefeito
João Pedro Filho, estão sendo investigados vereado
res, secretários e tesoureiros do Município.

A determinação do Presidente Lula em investi
gar as denúncias de corrupção no País e punir os cul
pados tem sido, desdeo início, uma das principais ca
racterísticas de nosso Governo. Com essas iniciati
vas, o Presidente tem demonstrado que nenhum tipo
de corrupção será mais tolerado no País.

Quero ressaltar também o importante papel
que tem a população no acompanhamento das ad
ministrações públicas, fiscalizando e investigando a
aplicação dos recursos federais recebidos pelos Mu
nicípios. Só com a participação do povo e a firme atu
ação do Governo Federal acabaremos com a má uti
lização dos recursos públicos no Brasil. Saliento ain
da a iniciativa do Tribunal de Contas do Rio Grande
do Norte, que, a exemplo do nosso Governo, consti
tuiu equipe que já está em campo para contribuir
com as investigações. Essa é mais uma demonstra
ção de que o nosso Governo não vai conviver com a
corrupção e terá tolerância zero para com esse tipo
de conduta. Não tenho dúvidas de que a investiga-



21148 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

ção será séria, firme, rigorosa e, no final, os respon
sáveis serão punidos.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para me solidarizar com os colegas professores da
rede pública municipal e estadual do Rio Grande do
Norte, que, desde a última quarta-feira, estão reali
zando uma paralisação de advertência, pois suas rei
vindicações ainda não foram atendidas. São cerca de
25 mil professores que ganham salários de miséria,
dos mais baixos de todo o País.

Reitero apelo que fiz à Governadora Wilma de
Faria, na última sexta-feira, no sentido de que rece
besse a direção do sindicato, a fim de que se inicie o
diálogo e se chegue a resultado concreto quanto às
justas reivindicações dos professores.

A Secretária de Educação, a bem da verdade,
recebeu diversas vezes a comissão do sindicato. Este
é o momento de a Governadora receber os docentes,
apresentar propostas positivas de negociação e evi
tar que a paralisação prossiga por tempo indetermi
nado, fato que não interessa aos professores nem
aos alunos.

Por fim, Sr. Presidente, reporto que estive ontem
presente na solenidade de encerramento do 8° Grito
da Terra, dos trabalhadores rurais. Recebi o convite
do Palácio do Planalto e da delegação de 33 repre
sentantes dos pequenos agricultores do Rio Grande
do Norte.

Fiquei muito feliz por constatar que, pela primei
ra vez, um Presidente da República vai a um encontro
da CONTAG, de coração e braços abertos, para ouvir
reivindicações, apresentar propostas e apontar solu
ções. A CONTAG já havia entregue um documento ao
Presidente Lula, o qual já havia sido analisado.

Ontem, o Presidente anunciou diversas medi
das que vêm na direção de fortalecer a reforma agrá
ria. O Governo Lula fará reforma agrária com decên
cia: não vai dar apenas um pedaço de terra, mas so
bretudo oferecer escola, posto de saúde, assistência
técnica, ou seja, a infra-estrutura necessária. A pro
posta do Governo vai também na direção de fortale
cer uma política agrícola voltada para o desenvolvi
mento sustentável.

Sr. Presidente, para mim, foi motivo de alegria
participar do movimento. Pela primeira vez, os traba
lhadores rurais, os pequenos agricultores do meu
Estado, por ocasião do Grito da Terra, tiveram repre
sentante da bancada federal ao lado deles para apoiar
e fortalecer a luta.

Desejo um bom final de semana aos colegas
Parlamentares e às pessoas que assistem à TV Câ
mara neste momento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Nelson PelJegrino,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, al
guns Deputados que me antecederam já tiveram a
oportunidade de dizer desta tribuna que, nos últimos
dois dias, estiveram em Brasília centenas de militan
tes políticos, entre os quais integrantes das Forças
Armadas do Brasil em 1964. Perseguidos e cassados
- alguns até presos e torturados - pelo regime mili
tar, esses militantes, em razão da histórica luta dos
seus dirigentes, tiveram, por parte do Governo passa
do, o reconhecimento da sua situação, por intermédio
de edição de medida provisória que reconheceu o
seu status de perseguidos políticos e obrigou a União
a indenizá-los, reintegrá-los e promovê-los.

A luta desse grupo de militantes políticos se ar
rasta há muitos anos. E eles tiveram importantes vitó
rias no ano passado, não apenas com a edição da
medida provisória, mas com a constituição de comis
são no Ministério da Justiça que analisa caso a caso a
situação desses homens e mulheres. Com a mudan
ça de Governo, porém, a questão ficou paralisada.

Assim, os anistiados estiveram aqui reunidos
para discutir - como sempre fizeram - estratégias
de ação no sentido de avançar.

Desde a época em que fui Vice-Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados hipoteco meu apoio a eles. Ainda na quar
ta-feira, quando estive presente a uma das reuniões
desses militantes políticos, disse-lhes que estamos
no Congresso Nacional em função da luta que trava
ram em favor da democracia e contra o regime militar.
Afinal, somos herdeiros legítimos da justa luta dessas
pessoas. E eu os apoiei na condição de Parlamentar,
de Vice-Presidente da Comissão de Direitos Huma
nos e, agora, de Líder do Partido dos Trabalhadores.

Por isso, fiz questão de estar presente na audiên
cia que tiveram com o Presidente Lula. Foi um encontro
emocionante, porque eles viram não apenas o Presi
dente, mas um companheiro de luta com quem no pas
sado estiveram lado a lado e assim continua até hoje.

O Presidente os recebeu, ouviu as reivindicações,
anotou-as e prometeu que fará todos os esforços para
solucionar o mais rapidamente possível a questão.
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Quanto às situações mais complicadas, o Governo está
disposto a abrir negociação para equacioná-Ias.

As indenizações chegam a mais de 400 milhões
de reais e são justas. Entretanto, o País vive momento
de recuperação econômica - o Presidente foi muito
franco nesse sentido. O Governo está disposto a re
solver o problema, mas infelizmente não vai poder
fazê-lo da noite para o dia.

Da parte dos líderes do movimento, houve tam
bém a sinalização de que há disposição de negociar.
Eles querem sentar-se com o Ministro da Justiça e
buscar alternativas para a situação.

Com essa importante reunião, o Presidente Lula
cumpre o compromisso de campanha de receber lide
ranças. E não só recebeu a todos, como anotou as so
licitações. Não tenho dúvida de que o Presidente en
sejará todos os esforços para fazer o que for possível
para concretizar essa histórica reivindicação.

O tempo conspira contra eles - disso todos sa
bemos. Trata-se de pessoas em idade avançada.
Cada dia, cada mês sem o direito reconhecido pode
ser definitivo e fatal.

Faço o registro, Sr. Presidente, reafirmando que
continuarei apoiando tão justa luta.

Sras. e Srs. Deputados, amanhã, dia 16 de maio,
faz dois anos que estudantes foram às ruas de Salva
dor reivindicar ética na política. Era uma manifestação
pacífica de estudantes da Universidade Federal da Ba
hia e de escolas secundárias, mas foi brutalmente re
primida pela Polícia Militar, que invadiu o campus uni
versitário, agrediu estudantes e violou a autonomia
universitária. Tudo isso porque os estudantes queriam,
em passeata, chegar à porta do Senador Antonio Car
los Magalhães, o que é absolutamente natural e possí
vel numa democracia. Infelizmente na Bahia ainda há
muitos resquícios da ditadura.

Naquele momento, os estudantes foram às ruas
pedir ética na política em função da violação do painel
do Senado Federal. Amanhã, dois anos depois, eles
novamente irão às ruas. Desta vez, não apenas para
lembrar a data que já entrou no calendário das tradi
ções políticas do Estado, mas também para, mais
uma vez, pedir a punição dos envolvidos no escânda
lo do painel do Senado Federal e dos grampos telefô
nicos. Muitos baianos inocentes e honestos tiveram a
vida devassada pelo aparelho do Estado.

Amanhã, portanto, os estudantes baianos estarão
nas ruas para protestar contra a falta de ética na política
e pedir democracia para o País. Espero que o vergonho
so episódio de dois anos atrás, noticiado no Brasil intei-

ro, não se repita, e que todos possam ir às ruas para,
democraticamente, se manifestar sobre o assunto.

Os estudantes vão mostrar que os baianos es
tão vivos e que não aceitam o que aconteceu no Se
nado Federal. Nosso povo jamais aceitará que a ética
seja jogada ao lixo, como infelizmente aconteceu na
quela Casa, quando 49 Senadores votaram a favor do
arquivamento do processo contra o Senador Antonio
Carlos Magalhães.

Sr. Presidente, estarei nas ruas junto com os es
tudantes para, mais uma vez, lutar pela ética na políti
ca e para afirmar simbolicamente essa data, que, re
pito, entrou no calendário das lutas políticas do Esta
do da Bahia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra à nobre Deputada Vanessa Grazziotin,
pelo PCdoB.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, companheiras e companheiros, ocu
po a tribuna neste momento para fazer dois registros
da mais extrema importância.

O primeiro diz respeito a recente ato do Presiden
te da República de nomear mais oito membros efetivos
e seus respectivos suplentes para o Conselho de De
senvolvimento Econômico e Social, importante órgão
político de assessoramento da Presidência.

Ocorre, Sr. Presidente, que, quando da nomea
ção de mais de oitenta membros do COES, nós, repre
sentantes da Região Norte, percebemos de imediato
que não havia na composição do Conselho nenhum
membro que representasse a região amazônica.

Antes de continuar o assunto que me traz à tri
buna, gostaria de registrar a presença neste plenário
da Deputada Ann Pontes, do Estado do Pará. S.Exa.,
com vários outros Parlamentares, foram ardorosos lu
tadores para que conseguíssemos a vitória que obti
vemos recentemente.

Vários Parlamentares fizeram pronunciamentos
da tribuna deste plenário e apresentaram indicações
e sugestões ao Poder Executivo no sentido de ampli
ar a composição do Conselho, garantindo a represen
tatividade da Região Norte.

Sr. Presidente, para nós é claro que o objetivo
do Presidente não foi o de formar um Conselho em
que as diferentes regiões estivessem representadas.
A representação buscou mais, buscou o segmento
empresarial, o segmento de trabalhadores e intelec
tuais, enfim, o segmento de pessoas que pudessem
dar contribuições. Entretanto, em decorrência das es-

I
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pecificidades que existem na Amazônia, quase a tota
lidade dos Parlamentares amazônidas entendeu que
seria necessária, sim, a participação efetiva da Re
gião Norte.

Todas essas atividades e iniciativas individuais
dos Parlamentares da Região redundaram numa au
diência que tivemos com o Ministro Tarso Genro, com
a participação de mais de trinta Parlamentares 
algo inédito - de diferentes partidos políticos, Parla
mentares que compõem e que não compõem a base
de sustentação do Governo Federal na Câmara dos
Deputados. Todos nos unimos e fomos ao Ministro le
var o nosso pleito. E, para nossa satisfação e alegria,
Sr. Presidente, nos últimos dias foi anunciado o in
gresso de oito novos membros nesse Conselho, entre
eles intelectuais, personalidades e estudiosos dos di
ferentes Estados da Região Norte.

É, portanto, com grata satisfação que registra
mos a participação no Conselho do Prof. José Carlos
Braga, Secretário de Planejamento do Governo do
Estado do Amazonas, homem que não apenas co
nhece a Amazônia por sua vivência, mas também a
domina. Está ao lado do Governador Eduardo Braga,
realizando trabalho no sentido de interiorizar seu de
senvolvimento e fazer com que a belíssima e grandio
sa riqueza natural que temos na região possa ser
convertida em produtos, em bens, com valor e conhe
cimento agregados, de forma a garantir distribuição
de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa
gente.

O Estado do Amazonas está também represen
tado pelo Prof. José Seráfico de Carvalho, professor
aposentado da Universidade Federal do Amazonas e
professor da Universidade Estadual do Amazonas,
grande defensor da Amazônia e estudioso da Zona
Franca de Manaus.

Sr. Presidente, nós, do Amazonas, e acredito
que também o Pará e todos os outros Estados da Re
gião Norte, estamos satisfeitos com a decisão toma
da pelo Presidente da República.

Destaco também a participação no Conselho do
general Lessa, ex-Comandante Militar da Amazônia e
atual Presidente do Clube Militar.

Hoje pela manhã, tivemos oportunidade de ou
vir a belíssima explanação do general Lessa em au
diência pública na Comissão da Amazônia. Sem dúvi
da nenhuma, S.Sa. terá importante atuação no Con
selho em defesa da região e das políticas voltadas
para o desenvolvimento da Amazônia

Ouço, com prazer, a Deputada Ann Pontes.

A Sra. Ann Pontes - Nobre Deputada, folgo em
saber a notícia que V.Exa. acaba de nos dar. Final
mente, a região amazônica vai poder participar das
decisões políticas deste País, e o povo vai começar a
conhecer as diversas especificidades da nossa re
gião. Muito obrigada.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Agradeço o
aparte, Deputada Ann Pontes.

Sr. Presidente, muitos podem até imaginar que
o nosso discurso é corporativo, é bairrista. Entretanto,
pelo que a Amazônia representa e por sua riqueza
essa notícia tem de ser destacada não só pelos Parla
mentares da região, mas também por todos os Parla
mentares do País. Afinal de contas, a Amazônia tem
mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, o que
significa dizer mais de 50% do território brasileiro. Tra
ta-se de uma região rica nas suas potencialidades hí
dricas e mineral, que encerra a maior reserva de bio
diversidade do Planeta.

A Amazônia, sem dúvida, garantirá um futuro
grandioso para o nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao Deputado Roberto Jefferson,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, há 58 anos, no dia 15 de
maio de 1945, era fundado o Partido Trabalhista Bra
sileiro. Naquela época, Getúlio já antevia criar um par
tido voltado para os trabalhadores, um partido mais
voltado às lutas dos grandes centros, das grandes ci
dades, das cidades industrializadas. Mas queria tam
bém um partido que não tivesse visão muito conser
vadora, tal qual o então PSD, nem discurso mais
agressivo, mais confrontante, como fazia a UDN, tam
pouco que fosse um partido de esquerda marxista,
como o Partido Comunista então surgido. O PTB nas
ceu para ser uma alternativa ao Partido Comunista e
ao socialismo, que, naquela época, conquistavam al
guns países no mundo. Essa tem sido a trajetória do
PTB: um partido mais ligado aos trabalhadores, com
pensamento voltado para a área social.

O PTB não é um partido ideológico, um partido
marxista ou socialista. Nossa defesa da causa do tra
balhador não provoca conflitos nem luta de classes,
não açula ódios, não aprofunda ressentimentos. Pelo
contrário, entendemos que as conquistas são feitas
por meio da negociação, no regime democrático, e
nos moldes do regime totalitário, com ditadura de pro
letário, em que se suprime a liberdade em nome da
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salvação do trabalhador. O que vimos nos regimes to
talitários, nos regimes socialistas, foi que a liberdade
foi suprimida à custa de muitas vidas, com muitos as
sassinatos, muita perseguição política, a exemplo da
Revolução Russa de Stalin e da Revolução Cultural
na China, sanguinárias e violentas.

Quando se rouba do homem o direitode sonhar,
de empresariar, de construir a livre iniciativa, tira-se
dele a capacidade de operar, matando, assim, sua li
berdade. Muitos se rebelam contra isso. Para mim, a
liberdade é bem supremo e fundamental.

Aliás, Thomas Jefferson, numa carta a John
Adams, os pais da pátria americana, já dizia que todo
homem tem direito à vida, à liberdade e à procura da
felicidade. O Partido Trabalhista Brasileiro tem esse
sentimento. Buscamos a preservação da vida, a valo
rização do homem, a liberdade e a felicidade.

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer este
registro no dia do aniversário de 58 anos de fundação
do PTB. Estamos levando adiante essa obra de Getú
lio Vargas.

Estou aqui ao lado de um Vice-Líder do PTB, o
Deputado Josué Bengtson, do Pará. Estamos juntos
nessa luta.

O PTB é um partido de centro. Estamos cres
cendo porque não nos situamos só no centro. Ora te
mos postura um pouco mais à direita, ora mais à es
querda. Mas somos um partido de centro que dialoga,
trabalha, cresce, agrega.

Somos hoje um partido eminentemente de
Deputados Federais. Estabelecemos essa nossa luta
juntamente com o Deputado José Carlos Martinez,
que honra o partido como seu Presidente. Sou o Depu
tado mais antigo do partido e posso dizer que, ao longo
dos meus seis mandatos na Câmara dos Deputados,
sempre no Partido Trabalhista Brasileiro, o Deputado
José Carlos Martinez foi seu maior Presidente.

Estabelecemos uma diretriz. Somos uma ban
cada, hoje, com 48 Deputados Federais e chegare
mos, ainda esta semana, a 50. Na Executiva Nacio
nal, respeitamos os Senadores eleitos pelo partido,
mas as decisões são tomadas eminentemente pelos
Deputados Federais.

Tenho visto na Casa alguns partidos obedecen
do ao comando dos Senadores da República - o
Deputado Federal em posição subalterna. No PTB,
não. Nós, os 48 Deputados Federais, lideramos o par
tido e somos os membros efetivos da Executiva Naci
onal, que, quando reunida, praticamente reúne a ban
cada federal.

Agradeço, Sr. Presidente, a V.Exa. a oportunida
de que me deu de, neste dia, usar a tribuna na condi-

ção de Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, para
comemorar seu 58° aniversário de fundação e home
nagear a memória de Getúlio Vargas, seu fundador.

Temos feito tudo para honrar as tradições do
partido e as conquistas do passado, que estão sendo
modernizadas no presente. Estamos levando à frente
a bandeira e o discurso do consenso, do bom sens:>,
da serenidade e da paz. Construímos com amor - a
construção mais importante -, sem ódio, pregação
de revolução ou conflito; construímos com amor, sen
timento de mais paciência, nem sempre compreendi
do no momento. Nossa postura é de serenidade, equi
líbrio e bom senso, para ajudar o Brasil a crescer.
Estamos chegando lá.

Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Deputado Roberto Jefferson, esta Presidência se as
socia às homenagens ao Partido Trabalhista Brasilei
ro, no dia em que completa 58 anos. A memória de
Getúlio Vargas, seu fundador, deve ser respeitada.
Ele foi o grande defensor da classe trabalhadora do
Brasil e das primeiras e grandes conquistas sociais,
efetivadas com dificuldades e que hoje todos defen
dem.

O PTB é um partido humano, adota linha progra
mática boa e é reconhecido no País, que tem quadro
partidário volúvel. Não é fácil completar 58 anos de
existência. Com certeza o PTB é um dos partidos
mais antigos e fortes do País por sua grandeza, pelo
trabalho de seus membros, por possuir lideranças ex
pressivas como V. Exa. e o Presidente José Carlos
Martinez e por ser formado por uma bancada eficien
te, que conta com um Vice-Líder como o Deputado
Josué Bengtson.

Deputado Roberto Jefferson, parabenizo V.Exa.
e todos os que formam o PTB. Espero que o senti
mento de ação continue crescendo para o fortaleci
mento da democracia no País.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, muito obrigado. É uma honra para nós a interven
ção de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Ribamar Alves,
pelo PSB.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ouvi há pouco o pronunciamento do meu
companheiro de bancada e Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias,
Deputado Givaldo Carimbão, que relatou sua preocu
pação com o problema da droga no País, principal
mente com os parcos recursos disponibilizados à Se-



DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

o SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade para
lembrar mais vez às autoridades competentes que há
mais de trinta anos um povo do sul do País mudou-se
para a região da Transamazônica, atraído por aquela
filosofia do Governo da época de "integrar para não
entregar'.

A região é rica. Medicilândia, por exemplo, é o
Município brasileiro que mais produz cacau. Brasil
Novo, Anapu e outras grandes cidades também se
formaram ao longo da Transamazônica. Mas continu
am intrafegáveis os 1.500 quilômetros da estrada,
embora muitas promessas de asfaltamento tenham
sido feitas nas campanhas eleitorais de 1994, 1998 e
2002.

Apelo para o Ministro dos Transportes e para o
Presidente Lula, a fim de que olhem para aquelas
quase 1 milhão de pessoas que vivem ao longo da
Transamazônica, passando diversas agruras e en
frentando toda sorte de dificuldade de locomoção.
Muitos até morrem dentro de ambulâncias que não
conseguem atravessar os atoleiros da rodovia.

Muito obrigado.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PL - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, congratulo-me com o Sr. Presiden
te da República, o nosso Presidente Lula, por ter no
meado para o Conselho de Desenvolvimento Econô
mico e Social um representante do Pará, homem sim
ples, trabalhador que madruga e age com seriedade
e competência, por isso se transformou no grande
empresário que é. Refiro-me a Lutfala Bitar, um para
digma de conduta para a classe empresarial brasilei
ra, exemplo de empresário com responsabilidade so-
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cretaria Nacional Antidrogas, que tem à frente o ge- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
neral Paulo Roberto Uchôa. cedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Mendes

Tive o prazer e a honra de ser convidado para Thame, pelo PSDB.
participar do lançamento do Programa Interinstitucio
nal de Combate às Drogas pelo Governo do Estado
do Maranhão, a que compareceram o Secretário Na
cional Antidrogas, o Governador do Estado, os Presi
dentes dos Tribunais e Procuradorias Estaduais e os
Gerentes de Estado - no sul conhecidos como Se
cretários de Estado.

Esse programa visa unificar e, ao mesmo tem
po, diversificar as ações entre as diversas Gerências
de Estado - Educação, Saúde, Desenvolvimento
Humano, Segurança Pública, Justiça -, por meio da
educação na escola e da orientação nas camadas
menos favorecidas, quanto a programas da Seguran
ça Pública, de combate ao tráfico; da Justiça, para le
var aos tribunais os traficantes; e, principalmente, da
Secretaria Extraordinária de Solidariedade Humana.

Idealizado pela Primeira-Dama do Estado do
Maranhão e Secretária Extraordinária de Solidarieda
de Humana, Sra. Alexandra Tavares, é o melhor proje
to lançado no Brasil. Aproveito a oportunidade para
louvar a iniciativa de S.Exa., seu desprendimento e
sua preocupação com o povo maranhense, ao lançar
programa que envolverá toda a sociedade.

Não acreditamos que um único ato, decreto, lei
ou ação direcionada ao traficante ou ao consumidor
trate da questão, que é mundial. Não falo apenas so
bre o produto do narcotráfico, mas do álcool, mal mai
or que atinge a população. Consumido na tenra idade,
é a porta que se abre para, no futuro, os adolescentes
usarem drogas mais pesadas, fazendo o crime orga
nizado multiplicar-se, fortalecer-se e tornar-se um po
der paralelo.

A Sra. Alexandra Tavares lançou esse programa
honroso para o Maranhão e mereceu aplausos do ge
neral Paulo Roberto Uchôa, que disse ser o melhor
programa antidrogas lançado no País. Vale ressaltar
que, no Estado, o Dr. Rui Palhano, renomado psiquia
tra e professor universitário, há 25 anos dedica-se vo
luntariamente ao combate às drogas, preservando a
saúde do nosso povo.

Sr. Presidente, mais uma vez, parabenizo o Go
verno do Estado do Maranhão, principalmente a Pri
meira-Dama, Sra. Alexandra Tavares, Secretária
Extraordinária de Solidariedade Humana do Estado
do Maranhão, pela ação lançada.

Muito obrigado.
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cial e que apóia diversos programas de construção da
cidadania nas áreas social e cultural.

Deixo, portanto, meus aplausos ao Presidente
da República e a Lutfala Bitar, uma voz firme e de
grande importância para o Estado do Pará no Conse
lho de Desenvolvimento Econômico e Social.

Meus parabéns ao grande empresário! Meus
parabéns ao Estado do Pará!

O SR. CLÓVIS FECURY - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CLÓVIS FECURY (PFL - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
me congratular com o nobre Deputado Dr. Ribamar
Alves, que trouxe a esta Casa a discussão do comba
te às drogas. As drogas atingem principalmente a ju
ventude brasileira, comprometendo o nosso futuro.

O programa de combate às drogas lançado no
Estado do Maranhão demonstra a firme determina
ção do nosso Governador, José Reinaldo Tavares, de
investir no social, na melhoria da qualidade de vida do
nosso povo. O Maranhão, após o Governo José Rei
naldo, certamente terá melhorados seus índices de
desenvolvimento humano.

Parabenizo o Deputado Dr. Ribamar Alves pela
lembrança do tema, o nosso Governador e a Primei
ra-Dama, Ora. Alexandra Tavares, pelo lançamento
do programa.

Muito obrigado.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é preciso ver com mais cautela,
boa vontade e espírito de prospecção - não a pros
pecção de caráter, mas a de visão, de antevisão - o
futuro a partir do que está ocorrendo agora.

Ao analisar essa crise de crescimento do Parti
do dos Trabalhadores, que não é o crescimento da
crise no partido, constatamos que o partido, há 22
anos na Oposição, construiu um modelo de ação par
lamentar que virou exemplo na Câmara dos Depu
tados. V.Exa., Sr. Presidente, um dos mais experien
tes e longevos Deputados brasileiros, sabe muito bem
que foi a Liderança do PT que criou a primeira orienta
ção de voto à bancada na Câmara dos Deputados,
quando esta já tinha mais de 100 anos. Também fo
mos nós que depois criamos o jornal da bancada, mu-

ito antes de haver Internet, quando esta Câmara dos
Deputados não estava informatizada.

Nossos taquígrafos e taquígrafas, também de
longa duração, uma das mais competentes carreiras
profissionais desta Casa, e vários dos que estão aqui
sabem como o PT melhorou a qualidade do debate
político e a orientação do voto. Introduzimos inclusive
um linguajar mais popular e muita orientação, que
passaram a ser percebidos. Vi o estudo de uma taquí
grafa desta Casa sobre a linguagem parlamentar.
Essa questão deveria ser mais aprofundada. A Mesa,
tendo à frente o Presidente da Casa, Deputado João
Paulo Cunha, deveria estimular a assessoria especia
lizada a estudar o universo vocabular das Sras. e dos
Srs. Deputados brasileiros, para ver o tipo de verbos,
palavras e concordância usados.

Sr. Presidente, chamo a atenção para a força e a
criatividade do meu partido na história do Parlamento
brasileiro. Evidentemente, muitos anos de oposicio
nismo levaram meu partido a viver um certo complexo
de Peter Pan. Ao virarmos Governo podemos dizer
que é muito mais fácil ser Governo do que oposição. É
evidente. Pegue-se o número de Ministros convoca
dos pela Câmara dos Deputados, já na gestão do Pre
sidente da Casa, o nobre Deputado João Paulo Cunha,
e do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Sil
va: a maioria dos Ministros foi convocada pelos petis
tas. Ou seja, Ministro petista, do Governo do PT, con
vocado por Deputados da bancada do PT.

Esse desejo de apresentar emendas ao projeto
do Governo - governistas fazendo emendas ao pro
jeto do Governo - leva o nosso partido, às vezes, a
não perceber que a melhor maneira de ajudar o Go
verno é fazer com que essas emendas, se houver
emendas a serem feitas, sejam apresentadas pelos
nossos adversários.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira,
prefiro que o partido de V. Exa. faça uma sugestão que
possa ser acatada pelo meu partido do que ver o PT
buscar apoio do partido de V.Exa. Isso é democracia.
É por um processo de aggiornamento - para usar
uma palavra italiana de que gosto muito - que conse
guirmos expandir a visão de mundo e de agregação
dos interesses de caráter nacional.

Temos aqui uma grande reforma que o Brasil
está a pedir e a necessitar. As dificuldades que es
tamos enfrentando decorrem do fato de o nosso
partido querer fazer propostas ao Governo do nos
so partido, quando as podemos fazer sem o conhe
cimento público. V.Exa. é experiente, sabe que não
existe crítica construtiva em política se ela é públi
ca. Se é pública, é destrutiva. Quem faz crítica cons-

I
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trutiva em política a faz com reserva, com discrição.
Quem é Governo não faz ostensivamente sugestão.
Quem é Governo faz discretamente sugestão, inclu
sive porque críticas de governistas a Governo po
dem produzir especulação financeira e rearranjos
do sistema de poder, enfraquecendo sua maioria ou
produzindo outra maioria.

Acompanhei a esquerda francesa, também sur
preendida com os movimentos do Presidente Mitter
rand, que tem história semelhante à do Presidente
Lula. Disputou várias vezes a Presidência da Repúbli
ca, não se afastou dos seus ideais. Fez grandes refor
mas na França. Mas chegou um momento em que a
esquerda do Partido Socialista não conseguia com
preender as mudanças. Ele teve de buscar apoio nos
espectros de centro, porque se falta a esquerda, bus
ca-se no centro. Essa é a história da política. Não há
outro caminho a não ser esse, quando o Governo 
como o do Presidente Lula - está empenhado em
ajudar o País a avançar.

Esse é o registro que faço, Sr. Presidente. Agra
deço àqueles que acompanham a política brasileira
porterem esse olhar compreensivo sobre o meu par
tido. Na verdade, não são críticas de má-fé. Quere
mos um partido, temos uma organização. Não somos
o grêmio recreativo unidos do PT, com a ala dos mo
derados, a ala dos radicais, as baianas, os gaúchos,
os paraenses, os mineiros. Nós somos um partido po
lítico e como tal há disciplina interna. Quando fazia
críticas ao meu partido, na Oposição, abri mão de to
dos os cargos.

Estou absolutamente convencido de que o PT
está no caminho certo. Não temos nenhum acerto de
contas a fazer com o passado do Brasil. Isso é a histó
ria do Brasil que fará. O nosso acerto de contas é com
o futuro do Brasil, para ajudar o povo brasileiro a en
contrar seu destino. É esse o espírito, é essa a força
do Presidente Lula. O que for bom vai continuar, o que
for ruim vai parar e o que não foi feito vai começar.

Muito obrigado.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 1

MARANHÃO

Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB
Total de Amapá: 1

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
José Priante PMOB
Nicias Ribeiro PSDB
Zé Lima PPB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Hamilton Casara PSDB
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

João Castelo PSDB
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PL
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Zé Gerardo PMDS
Total de Ceará: 1

PIAU(

Moraes Souza PMOS
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Múcio Sá PTS
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Nélio Dias PPB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PL
Osvaldo Coelho PFL
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Lyra PTB
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Heleno Silva PL
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSB
Carlos Willian PSB
Herculano Anghinetti PPB
Patrus Ananias PT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PPB
Total de Minas Gerais: 6

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PSB

Fernando Gabeira PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

João Herrmann Neto PPS
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Total de São Paulo: 3
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DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
Leonardo Vilela PPB
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
José Janene PPB
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PPB
João Matos PMDB
Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Luciana Genro PT
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra para amanhã.
sexta-feira, dia 16, às 9 horas.

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Art. 216, § la, Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

~ 38/03 (MARCELO TEIXEIRA) - Altera o inciso VII
do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados. modificando a denominação e as competências
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da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e em freqüência modulada, na cidade de Forquilha,
acrescenta inciso criando a Comissão de Esporte. Estado do Ceará.
DECURSO:4aSESSÃO DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-03 ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03

11- RECURSOS N° 2.811-A/02 (COMISSÃO DE _CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE INFORMÁTICA) _ Aprova o ato que outorga per-
COMISSÃO - ART. 24,11 missão à Rádio FM Iguatú Ltda., para explorar servi-
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 30 com- ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
binado com ART. 132, § 20 na cidade de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: DECURSO:2aSESSÃO
ART. 58, § 1° ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS PROJETOS DE LEI

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2.678/00 (MOZARILDO CAVALCANTI) - Proje-
N° 3.261/03 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E to de lei que altera a Lei na 5917, de 10 de setembro
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO) - Aprova o ato de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de
que outorga concessão à Fundação Vicente Cam- modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias
pello para executar serviço de radiodifusão de sons do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que espe-
e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cifica, sob a designação BR-433.
cidade de Recife, Estado de Pernambuco. DECURSO: 3aSESSÃO
DECURSO: 3aSESSÃO ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-03

ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-03 N° 2.968-B/00 (BISPO WANDERVAL) - Projeto de
~ 35103 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Lei que acrescenta artigo à Lei na 9503, de 23 de
COMUNICAÇÃO) - Aprova o ato que renova a con- setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito

Brasileiro.cessão outorgada à TV Oeste do Paraná Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Obs.: Apensado a este o PL n° 3.488/00 (ver itens

cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. ~~;~R~O: 2a SESSÃO
DECURSO: 3

a
SESSÃO ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03

ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-03
N° 4.331-A/Ol (JOSÉ ROBERTO BATOCHIO) -

N° 2.016-A/02 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E Revoga o art. 188 da Lei na 5869, de 11 de janeiro
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) de 1973, Código de Processo Civil.
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Obs.: Apensado a este o PL 6.309102 (ver item 1.2)
Demócrito Rocha para executar serviço de radiodifu- DECURSO: 2aSESSÃO
são de sons e imagens, com fins exclusivamente ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03
educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 2aSESSÃO 1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03 CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI
N° 2.346-A/02 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TEC- N0 3.488/00 (L1NCOLN PORTELA) _ Projeto de lei
NOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - que acrescenta dispositivo ao Anexo 11 da Lei na
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Alto da 9503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Serra Ltda. para explorar, serviço de radiodifusão Código de Trânsito Brasileiro.
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ser- Obs.: Apensado ao PL nO 2.968100 (ver item 1.1)
rana, Estado de São Paulo. DECURSO: 2a SESSÃO
DECURSO: 2aSESSÃO ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03

ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03 N° 6.309/02 (Antônio do Valle) - Altera dispositi-
N° 2.808-A/02 (COMISSÃO DE _CIÊNCIA E vos da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E institui o Código de Processo Civil.
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga per- Obs.: Apensado ao PL 4.331/01 (ver item 1.1)
missão ao Sistema Liberdade de Comunicação DECURSO: 2a SESSÃO
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144)
PRAZO PARA APRESEN1AÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSIÇAO DE RECURSO: ART
58, § 3° combinado com ART. 132, § 2°

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI

N° 3.488/00 (L1NCOLN PORTELA) - Projeto de lei
que acrescenta dispositivo ao Anexo 11 da Lei n°
9503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro.
Obs.: Apensado ao PL n° 2.968100 (ver item 1.1)
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-5-03

ORADORES SORTEADOS PARA O
GRANDEEXPEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE
2003

Dia 16, 6a·feira

10:00 FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
10:25 JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
10:50 ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)

11 :15 WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
11 :40 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
12:05 CARLOS SOUZA (PL - AM)

12:30 GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
12:55 MANINHA (PT - DF)
13:20 LEONARDO VILELA (PPB - GO)

Dia 19, 2a·feira

15:00 JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
15:25 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
15:50 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
16:15 MARCELO ORTIZ (PV - SP)
16:40 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB -AC)
17:05 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
17:30 LUPÉRCIO RAMOS (PPS - AM)

17:55 LUIZA ERUNDINA (PSB - SP)
18:20 OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)

Dia 20, 3a·feira

15:00 JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE)
15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)

Dia 21, 48·feira

15:00 MARCOS ABRAMO (PFL - SP)
15:25 RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)

Dia 22, S8·feira

15:00 EDSON EZEQUIEL (PSB - RJ)
15:25 RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)

Dia 23, 6a·feira

10:00 ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL)
10:25 PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE)
10:50 MARCELO CASTRO (PMDB - PI)

11 :15 FÁBIO SOUTO (PFL - BA)
11:40 RUBINELLI (PT - SP)
12:05 LEONARDO MATTOS (PV - MG)
12:30 MOISÉS L1PNIK (PDT - RR)
12:55 EDUARDO PAES (PFL - RJ)
13:20 PAULO BAUER (PFL - SC)

Dia 26, 2a·feira

15:00 MARIA DO CARMO LARA (PT - MG)
15:25 MARCOS DE JESUS (PL - PE)
15:50 NELSON PROENÇA (PPS - RS)

16:15 SANDRA ROSADO (PMDB - RN)
16:40 CARLOS NADER (PFL - RJ)
17:05 ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
17:30 ÉRICO RIBEIRO (PPB - RS)
17:55 JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
18:20 ROBERTO PESSOA (PFL - CE)

Dia 27, 3a·feira

15:00 JOÃO CORREIA (PMDB - AC)
15:25 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)

Dia 28, 4a·feira

15:00 RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
15:25 CABO JÚLIO (PSB - MG)

Dia 29, S8·feira

15:00 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
15:25 CORONEL ALVES (PL - AP)

Dia 30, 68·feira

10:00 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
10:25 OSVALDO COELHO (PFL - PE)
10:50 CLAUDIO CAJADO (PFL - BA)
11 :15 JOSÉ ROCHA (PFL - BA)
11 :40 BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
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12:05 LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
12:30 JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
12:55 CEZAR SILVESTRI (PPS - PR)
13:20 ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°, clc art. 166)

PROJETO DE LEI N° 4.186/98 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "modifica a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998, que "Institui o Serviço de Radiodifu
são Comunitária e dá outras providências"." (Apensa
dos: PL 151311999, PL 2949/2000, PL 4225/1998
(Apensado: PL 6851/2002), PL 4156/2001, PL
4165/2001 , PL 5669/2001 e PL 6464/2002)
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

PROJETO DE LEI N° 1.078/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta o inciso XIII ao arti
go 3° da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, preven
do o detalhamento de todas as chamadas nas con
tas telefônicas." (Apensado: PL 1861/1999)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI W 1.402/99 - do Sr. Dr. Evilásio 
que "modifica a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996,
estabelecendo restrições à propaganda de medica
mentos e terapias." (Apensados: PL 2117/1999, PL
2191/1999, PL 2880/2000, PL 351312000, PL
375212000, PL 553212001 e PL 457212001)

RELATOR: Deputado DA. HÉLIO

PROJETO DE LEI N° 1.814/99 - do Sr. Nilson Pinto
- que "acrescenta § 7° ao art. 4° da Lei n° 8.661,
ded 2 julho de 1993, que "Dispõe sobre os Incenti
vos Fiscais para Capacitação Tecnológica da Indús
tria e da Agropecuária e dá outras providências",
para ampliar a dedução do Imposto de Renda devi
do quando as atividades forem realizadas nas re
giões Norte ou Nordeste, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO

PROJETO DE LEI N° 1.952/99 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dispõe sobre os incentivos fiscais

para investimentos em projetos de pesquisa e de
senvolvimento tecnológico de empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações no BrasiL"
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO

PROJETO DE LEI N° 2.231/99 - do Sr. José Carlos
Elias - que "obriga os responsáveis por "sites" pro
vedores de informações na Internet a fornecer clas
sificação indicativa do conteúdo veiculado." (Apen
sado: PL 4426/2001)
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI

PROJETO DE LEI N° 2.327/00 - do Sr. Dr. Hélio 
que "altera o § 4° do art. 45 da Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, o caput e o § 2° do art. 3° da Lei
n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e o art. 4° do
Decreto nO 1.070, de 2 de março de 1994."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI

PROJETO DE LEI N° 3.575/00 - do Sr. Neuton
Lima - que "modifica a redação da Lei n° 8.389, de
30 de dezembro de 1991, que institui o Conselho de
Comunicação SociaL" (Apensados: PL 587212001 e
PL 6852/2002)
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE

PROJETO DE LEI N° 4.710/01 - do Sr. Pedro Henry
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade das prestado
ras de serviço telefônico fixo comutado manterem
posto de atendimento nas localidades por elas aten
didas." (Apensados: PL 5282/2001 e PL 7217/2002)
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA

PROJETO DE LEI W 5.013101 - do Sr. João Caldas 
que "acrescenta o parágrafo único ao art. 3° da lei 9472,
de 16 de julho de 1997." (Apensado: PL 559512001)
RELATOR: DeputadO RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N° 5.055/01 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "institui a tarifa social de telefonia
para consumidores residenciais de baixa renda."
(Apensado: PL 5058/2001)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA

PROJETO DE LEI N° 6.098/02 - do Sr. Wilson San
tos - que "extingue a prática e a divulgação via mei
os de comunicação, da luta esportiva denominada
"Vale Tudo""
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.170/02 - do Sr. José Carlos
Elias - que "dispõe sobre a unificação dos números
de acesso telefônico para a Polícia Rodoviária Fede
ral em todo o País."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR



A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-05-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.589/97 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "modifica a Lei n° 9.472, de 16 de
julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e funciona
mento de um órgão regulador e outros aspectos ins
titucionais, nos termos da Emenda Constitucional nO
B de 1995, visando a permitir o uso de central priva-

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.138/97 - do Sr. Júlio Re
decker - que "altera o art. 1° da Lei n° 7.064, de 6
de dezembro de 1982, estendendo as regras deste
diploma legal a todas as empresas que venham a
contratar ou transferir trabalhadores para prestarem
serviço no exterior."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO
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PROJETO DE LEI N° 6.810/02 - do Sr. Lincoln Por- legenda oculta na programação das emissoras de tele-
tela - que "dispõe sobre o cancelamento de multas visão, fixa cota mínima de aparelhos de televisão com
aplicadas às rádios não autorizadas:' circu~o de decodificação de legenda oculta e dá outras
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS providências." (Apensado: PL 5676/1990 (Apensados:

PL 1476/1996, PL 1729/1999, PL 2092/1996, PL
PROJETO DE LEI N° 367/03 - do Sr. Rogério Silva - 2527/2000, PL 2633'2000, PL 329412000, PL
que "altera a redação dos arts. 3° e 4° da Lei n.o 3621/2000, PL 385&2000, PL 395511997, PL
8.661, de 2 de junho de 1993, que "dispõe sobre os 4527/1998, PL 5123/2001 e PL 659312002»
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da in- RELATOR: Deputado JOÃO BATISTA
dústria e da agropecuária e dá outras providências"." COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 542103 - do Sr. André Luiz - AVISOS
que "cria a Taxa de Recuperação Social - TRS inci- PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
dente sobre a publicidade, de qualquer natureza, de DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
bebidas alcoólicas, fumo e derivados e dá outras pro- (DIA 19/05/2003)
vidências."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
PROJETO DE LEI N° 567/03 - do Sr. Rogério Silva RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
- que "institui a franquia postal para as entidades MEMBROS DESTA COMISSÃO
beneficentes de assistência social."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB

PROJETO DE LEI N° 595/03 - da Sra. Perpétua
Almeida - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
emissoras de radiodifusão transmitirem o programa
oficial dos Poderes da República."
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA

PROJETO DE LEI N° 714/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "regulamenta as transmissões das TV's Câ
mara e Senado, em canal aberto, para todo o Terri
tório Nacional."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI N° 733/03 - do Sr. Nicias Ribeiro
- que "dispõe sobre tarifas telefônicas em Região
Metropolitana e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI N° 630/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - (PL 23/2003) - que "altera o art. 1° da Lei n.O
8.001, de 13 de março de 1990, const~ui fundo espe
cial para financiar pesquisas e fomentar a produção de
energia elétrica e térmica a partir da energia solar e
da energia eólica, e dá outras providências:'
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

Substitutivo (Art. 119,11 e §1O)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.979/00 - do Senado Federal
- (PLS 286/1999) - que "dispõe sobre a inclusão de
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tiva de comunicação telefônica com fins cooperati
vos por usuários de baixo poder aquisitivo." (Apen
sado: PL 3799/1997)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.289/97 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre a responsabilidade civil e criminal
das pessoas naturais e jurídicas que doam alimentos."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 703/95 - do Sr. Celso Russo
manno - que "altera o artigo 106 da Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e
Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 4.075/98 - do Sr. Edison Andri
no - que "estabelece limite para os juros de financia
mentos habitacionais da carteira hipotecária, no âmbi
to do Sistema Brasileiro de Poupança e Efll)réstirno."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 4.446/98 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre impedimento aos bancos de efe
tuarem lançamentos atrasados a débito ou a crédito
nas contas de depósito."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS

Substitutivo (Art. 119, 11 e §lj

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.846/97 - Do Sr. Feu Rosa 
Que "Altera A Redação Do Art. 29, Inciso li, Do Decre
to-Lei N° 1.455, De 7 De Abril De 1976, Que "Dispõe
Sobre A Bagagem De Passageiro Procedente Do
Exterior, Disciplina O Regime De Entreposto Aduanei
ro, Estabelece Normas Sobre Mercadorias Estrangei
ras Apreendidas, E Dá Outras Providências"."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 526/95 - do Sr. Feu Rosa 
que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade,
em estado de carência, o benefício que especifica:'
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.861/97 - do Sr. Aldo Re
belo - que "proíbe a exigência de declaração de
idade em currículo profissional e determina outras
providências."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 16199 - do Sr. Paulo Rocha 
que "dispõe sobre a proteção da floresta natural primá
ria na região Norte e ao norte da região Centro-Oeste:'
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N° 45/99 - do Sr. Paulo Rocha 
que ''veda a exigência de carta de fiança aos candi
datos a empregos regidos pela CLT."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 859/99 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "torna obrigatório o exame prévio de DNA
para a cremação de cadáveres."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "dá nova redação ao § 3° do art. 1° da Lei n°
6.902, de 27 de abril de 1981, que "dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI ND 2.217/99 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "altera o art. 4° da Lei nO 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 3.449/00 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina a proibição da prática de brin
cadeiras conhecidas como empinar papagaio, pipas
ou assemelhados."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:
PROJETO DE LEI N° 63/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre o pagamento de alimentos pro
visórios nas ações de investigação de paternidade e
dá outras providências." (Apensado: PL 504/1999)
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.024/97 - do Sr. Neiva More
ira - que "veda aos estabelecimentos de ensino a
cobrança de caução de alunos, pais de alunos ou
responsáveis como condição "sine qua non" para
matrícula e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI ND 4.812/01 - do Senado Fe
deral - (PLS 264/1999) - que "acrescenta dispo
sitivos à Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacionaL"
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 624/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "dá nova redação ao inciso IV do
art. 41 da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público -, e ao §
1° do art. 370 do Decreto-lei nO 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal-, e dá ou
tras providências:' (Apensado: PL 6536/2002 (Apen
sado: PL 6597/2002»
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.124/97 - do Sr. Barbosa
Neto - que "dispõe sobre a regulamentação da pro
fissão de Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Psicopedagogia e deter
mina outras providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 3.842/97 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reali
zação do exame Emissões Evocadas Otoacústicas
e dá outras providências." (Apensados: PL
2381/2000 e PL 4873/2001)

RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José Pimentel
- que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, para aumentar
de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade mínima de
ingresso do menor no mercado de trabaflo."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:5a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 713/03 - do Sr. Ary Vanazzi 
que "assegura assistência jurídica gratuita em ações
de regularização fundiária, regulamenta o artigo 4°, V,
"r" da Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto
da Cidade) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 19/05/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.532/99 - da Sra. Angela Gua
dagnin - que "dispõe sobre a elaboração e arquiva
mento de documentos em meios eletromagnéticos."
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RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 21-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.110101 - do Sr. Marcus Vicen
te - que "denomina "Aeroporto de V~ória - Eurico de
Aguiar Salles" o aeroporto da cidade de V~ória-ES."

RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 5.221/01 - dos Srs. Paulo Ro
cha e Professor Luizinho - que "altera o § 1° do art.
48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 20-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 509/03 - do Sr. Carlos Souza
- que "acrescenta inciso e parágrafo ao art. 14 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabele
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional"."

PROJETO DE LEI N° 520/03 - do Sr. José Chaves
- que "cria, no âmbito do Ministério da Cultura, o
Prêmio de Artes Plásticas Marcantônio Vilaça e dá
outras providências."

PROJETO DE LEI N° 626/03 - do Sr. Bismarck
Maia - que "altera o Capítulo 11 - Da Educação Bá
sica' da Lei No. 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI N° 759/03 - da Sra. Maria do
Rosário - que "institui o Dia Nacional da Cultura de
Paz nas escolas públicas e privadas, e dá outras
providências."
DECURSO:5a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 6.875/02 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera o § 5° do art. 1° da Lei nO 9.870, de 23
de novembro de 1999 que "dispõe sobre o valor total
das anuidades escolares e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N° 6.956/02 - do Senado Fe
deral - (PLS 74/2002) - que "denomina "ponte
Olavo Brasil" a ponte transposta sobre o Rio Arra
ia, na BR-401, km 110, no Município de Bonfim,
no Estado de Roraima."

PROJETO DE LEI N° 7.025/02 - do Senado Federal
- (PLS 6812002) - que "denomina Viaduto Múcio Tei
xeira o viaduto localizado no km 166 da BR-060."

PROJETO DE LEI N° 177/03 - do Sr. Romel Anizio
- que "denomina "Ponte Presidente Tancredo de
Almeida Neves" a ponte localizada na rodovia
BR-497, sobre o rio Paranaíba entre os Estados de
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul."

PROJETO DE LEI N° 706/03 - do Sr. Elirnar Máxi
mo Damasceno - que "acrescenta parágrafo único
ao art. 4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que "estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional"."

PROJETO DE LEI N° 711/03 - do Sr. Lobbe Neto 
que "institui o "Dia da Araucária""

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 19/05/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N" 3.859/97 - Marquinho Chedid 
que "isenta do ímposto de renda os proventos de apo
sentados idosos." (Apensados: PL 224/1999 (Apensado:
PL 281/1999), PL 1433'1999, PL 2554/2000, PL
263612000, PL 2637/2000, PL 3833'2000, PL 4214/1998
(Apensado: PL 3286/2000) e PL 4633'1998)
RELATOR: Deputado MANATO

PROJETO DE LEI N° 4.508/98 - do Sr. Antonio
Carlos Pannunzio - que "dispõe sobre o pagamen
to, pelas companhias seguradoras, de indenizações
de sinistros de veículos automotores de vias terres
tres." (Apensado: PL 255/1999)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 1.017/99 - da Sra. Luci Choí
nacki - que "determina a imposição provisória de
tetos tarifários sobre as importações agropecuárias
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN
TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.874/99 - do Sr. Pedro Fernan
des - que "dá nova redação ao inciso V do art. 9° da
Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, para incluir as
pequenas construtoras que especifica corno beneficiári-
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as do SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento
de Il1lJOStos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte, e dá outras providências:'
(Apensado: PL 361 Q/2000)
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO

PROJETO DE LEI N° 1.999/99 - do Sr. Pedro Fer
nandes - que "cria o Programa de Desenvolvimento
Sustentável da Região Nordeste - PRODEN, atra
vés da instalação de Áreas de Livre Comércio 
ALC na Região, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO

PROJETO DE LEI N° 3.365/00 - do Sr. Mário
Assad Júnior - que "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 Trabalhador - FAT, e dá ou
tras providências"."
RELATOR: Deputado WASNV DE ROURE

PROJETO DE LEI N° 5.549/01 - do Sr. Marcelo Tei
xeira - que "faculta ao mutuário do Sistema Finan
ceiro da Habitação escolher a seguradora do seu in
teresse."
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS

PROJETO DE LEI N° 5.789/01 - do Sr. Pedro Fer
nandes - que "altera a redação do art. 320, caput, e
acrescenta dispositivo à Lei n° 9503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, e dá outras providências." (Apensado: PL
5997/2001)
RELATOR: Deputado MANATO

PROJETO DE LEI N° 5.938/01 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "reduz penalidade pela falta de
apresentação de declaração do imposto de renda,
concede dispensa do pagamento de multas pela
não-entrega da declaração de rendimentos de em
presas inativas e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 6.918/02 - do Sr. Pedro Fer
nandes - que "altera a Lei n° 7.492, de 16 de ju
nho de 1986, que "Define os crimes contra o Siste
ma Financeiro Nacional e dá outras providências",
promovendo modificações relativamente à aplica
ção da pena de multa."
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 6.920/02 - do Sr. Pedro Fer
nandes - que "altera a Lei n° 7.492, de 16 de junho
de 1986, que "Define os crimes contra o Sistema Fi
nanceiro Nacional e dá outras providências", relati
vamente ao momento da comunicação ao Ministério

Público de indícios ou da ocorrência de crimes pre
vistos na referida Lei."
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 680/03 - do Sr. Nelson Mar
quezelli - que "modifica o artigo 12 da Lei nO
9.393, de 19 de dezembro de 1996, autorizando o
parcelamento do Imposto Territorial Rural - ITR
em até 12 meses ."
RELATOR: Deputado MANATO

PROJETO DE LEI N° 688/03 - do Sr. Marcelo Gui
marães Filho - que "imputa às instituições bancári
as responsabilidade solidária pela abertura de no
vas contas de correntistas negativados nos bancos
de dados dos serviços de proteção de crédito e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N° 7.513/03 - do Senado Fede
ral - (PLS 278/2001) - que "autoriza a criação do
Fundo de Apoio à Cultura da Carnaúba, Funcarnaú
ba, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 975/95 - do Sr. Paulo Feijó 
que "cria o Seguro Nacional de Saúde e a Contribui
ção Nacional de Saúde e dá outras providências."

RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

PROJETO DE LEI N° 4.655/98 - do Sr. Silas Brasi

leiro - que "dispõe sobre a distribuição e aplicação

gratuita de vacina contra a febre aftosa para produ

tores rurais com até 100 (cem) cabeças de gado."
(Apensado: PL 2980/2000)
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI N° 6.058/02 - da Sra. Luci Choi

nacki - que "dispõe sobre o cancelamento de dívi

das de crédito rural por produtores que contrataram

operações de custeio na safra 2001/02 nos Municí

pios do Sul do país que decretaram situação de
emergência em razão da ocorrência de estiagem, e

dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA

PROJETO DE LEI ND 7.080/02 - da PGR - que "dis
põe sobre a opção pelas Carreiras de Analista e Técnico
do Ministério Público da União e dá outras providêrrias."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.681/99 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "regula o exercício da Profissão de
Técnico em Imobilização Ortopédica e dá outras
Providências"
RELATOA: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 2.896/00 - dos Srs. Jair Me
neguelli e Paulo Rocha - que "democratiza a ges
tão dos Serviços Sociais Autônomos e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.658/00 - do Sr. Luciano
Castro - que "altera o art. 50 da Lei na 9.277, de 10
de maio de 1996:'
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 6.748/02 - do Sr. Luiz Sérgio
- que "dispõe sobre a regulamentação do exercício
da profissão de Astrólogo."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
DE EMENDAS (5 SESSÕES) mentária (art. 54):

DECURSO: 58 SESSÃO PROJETO DE LEI N° 3.615/00 - do Sr. João Herr
mann Neto e outros - que "dispõe sobre o fomento

ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-03 mercantil especial de exportações ou "factoring" de
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) exportação e dá outras providências." (Apensado: PL

389612000)
A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça- RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.080101 - da Sra. Iara Ber
nardi - que ''torna obrigatória a destinação de área
para o estacionamento de veículos de transporte de
valores e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE

PROJETO DE LEI N° 4.495/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "concede isenção do IPI a máqui
nas e equipamentos agrícolas."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.502/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "unifica o recolhimento do descon
to mensal do Imposto de Renda, para contribuintes
com mais de uma fonte pagadora."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-05-03

PROJETO DE LEI W 4.677/98 - da Sra. Teima de
Souza - que "dispõe sobre a formação de fundo fi
nanceiro nos municípios de portos organizados para
fins de preparo, qualificação e requalificação da
mão-de-obra destinada ou egressa de serviços por
tuários e retroportuários."
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N° 1.504/99 - do Sr. Dr. Benedito
Dias - que "cria área de livre comércio no Município
de Oiapoque, no Estado do Amapá, e dá outras pro
vidências." (Apensado: PL 2866/2000)
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 2.853/00 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estabelece normas sobre a indeni
zação no seguro de automóveis."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 2.912/00 - do Sr. Dr. Benedito
Dias - que "cria a Zona Franca de Macapá e Santa
na, no Estado do Amapá, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 5.065/01 - do Sr. Dr. Benedito
Dias - que "concede à Area de Livre Comércio de
Macapá e Santana tratamento tributário idêntico ao
vigente nas áreas de livre comércio de Pacaraima,
Bonfim e Tabatinga."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 7.392/02 - do Sr. Dr. Rosinha 
que "dispõe sobre o cancelamento de débitos para
com a Fazenda Nacional, nos casos que especifica."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 647/03 - do Sr. André Luiz 
que "isenta do pagamento de IPVA os veículos de
propriedade das instituições filantrópicas, creches,
asilos, orfanatos, reconhecidos como de utilidade
pública."
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO

PROJETO DE LEI N° 721/03 - do Sr. Tadeu Filippelli
- que "altera a redação do Artigo 16 e respectivo § 10

,

da Lei na 7. 827, de 27 de setembro de 1989."
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO
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PROJETO DE LEI N° 7.150/02 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "dispõe sobre o Reconhecimento
da atividade de capoeira e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 262/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "acrescenta incisos ao artigo 487 do De
creto-lei 5452, de 1° de maio de 1943 - CLT:'
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 405/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica o inciso 11 do art. 20 da Lei nO 8.036,
de 11 de maio de 1990:'
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 483/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "altera o art. 588 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT."
RELATOR: Deputado ADAUTO PEREIRA

PROJETO DE LEI N° 531/03 - do Sr. Carlos Nader
- que '·'Estabelece o fornecimento de cesta básica
para os trabalhadores, e dá outras providencias."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 665/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "altera a Lei na 8987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "Dispõe sobre o regime de concessão e permis
são de prestação de serviços públicos previstos no art.
175 da Constituição Federal, e dá outras providen
cias", prevendo o ressarcimento dos usuários que rea
lizarem investimentos visando a expansão da rede de
serviços públicos, na forma que determina."
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 7.163/02 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "altera o artigo 495 da Lei na 5.452
de 1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra
balho - CLl), com introdução do Parágrafo Único:'
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (2 DIAS)

DECURSO: 2°DIA
ÚLTIMO DIA: 16-5-03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO referente
ao Aviso n° 092-137/2002-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 PEDRO NOVAIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO referente
ao Aviso n° 057/2002-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia da Decisão na 622, de
2002-TCU (Plenário), bem corno dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao
relatório de levantamento de auditoria realizado nos
serviços de duplicação de trechos rodoviários no
corredor transmetropolitano, divisa MG/SP, DNIT
(TC n° 003.954/2002-0)".

RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

111 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES

EM 15-5-03:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

PROJETO DE LEI N° 1.758/1999
PROJETO DE LEI N° 4.726/2001
PROJETO DE LEI N° 7.092/2002

PROJETO DE LEI N° 7.487/2002

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE LEI N° 799/2003

PROJETO DE LEI N° 824/2003
PROJETO DE LEI N° 855/2003
RECURSO N° 15/2003

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 41/2003

Comissão de Economia, Indústria, Comércio e
Turismo:

PROJETO DE LEI N° 7.038/2002

PROJETO DE LEI N° 801/2003
PROJETO DE LEI N° 853/2003
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Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

PROJETO DE LEI N° 807/2003
PROJETO DE LEI N° 815/2003
PROJETO DE LEI N° 817/2003
PROJETO DE LEI N° 820/2003
PROJETO DE LEI N° 850/2003

Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico:

PROJETO DE LEI W 691/2003
PROJETO DE LEI N° 854/2003

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI N° 582/2003
PROJETO DE LEI N° 809/2003
PROJETO DE LEI N° 846/2003
PROJETO DE LEI N° 849/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI N° 345/2003
PROJETO DE LEI N° 812/2003

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI N° 2.234/1999

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 28
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NA SESSÃO
SOLENE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
NO 68, REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2003
- RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA.) - Sr.
Presidente desta sessão, Sras. e Srs. Deputados, sa
údo o coral da Câmara dos Deputados, o maestro Ju
bal, que fez essa emocionante e afinada apresenta
ção do Hino Nacional, os companheiros co-autores
desta iniciativa, Deputados João Grandão e César
Medeiros.

O Primeiro de Maio entrou para a História como
um dia de comemoração das lutas e conquistas dos
trabalhadores desde a morte dos mártires de Chica
go, em 1886. Nunca foi fácil. Cada espaço foi conquis
tado do capital a duras penas: a jornada de oito horas,
a legislação trabalhista, os reajustes salariais, as me
lhorias nas condições de trabalho.

A cada crise capitalista, com recessão, falênci
as, desemprego etc., observam-se novas investidas
sobre os ganhos dos assalariados. As perdas da fase
recessiva, entretanto, não são recuperadas no perío
do de ascensão da economia.

A atual crise capitalista, que se arrasta há
anos, por vezes apresentando uma face mais grave,
por outras acenando com um efêmero processo de
recuperação econômica, tem correspondido a uma
ofensiva jamais vista sobre o trabalho, colocando
em risco as principais conquistas históricas dos tra
balhadores.

Nunca o capital pretendeu, a um só tempo, reti
rar o que resta do controle que os trabalhadores de
têm sobre a forma pela qual se dispõem a vender a
sua força de trabalho. A extensão da jornada cada vez
mais fica a critério do capital. O sistema de banco de
horas dá amplos poderes às empresas para escolhe
rem em que momento os trabalhadores devem estar à
sua disposição. As oscilações do mercado controlam
as jornadas de trabalho.

Adicionalmente, os baixos salários empurram
os trabalhadores a jornadas complementares exa
ustivas. Não satisfeitas, as empresas pretendem
que os seus empregados se comportem como sóci
os do capital, parceiros numa empreitada que, caso
não seja bem-sucedida - o que significa ganho de
fatias crescentes de mercado -, todos estarão em
dificuldades, restando-lhes a vala comum do de
semprego.

No campo, a precarização é ainda maior. Os
trabalhadores rurais ainda lutam por direitos ele
mentares como registro na carteira de trabalho e
jornada de oito horas, além de conviverem com
condições insalubres pelo uso constante de agro
tóxicos e pela falta de equipamentos de proteção.
Outros aspectos que também merecem nossa pre
ocupação é o trabalho infantil e as constantes de
núncias de existência de trabalho escravo no meio
rural.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há
ameaça mais grave do que estar à margem do mer
cado de trabalho numa sociedade cujas relações
sociais estão mais e mais mercantilizadas. Tão gra
ve quanto estar desempregado é ser responsabili
zado por essa condição, pois, numa total inversão
de valores, pretende-se fazer crer que o trabalhador
precisa alcançar a condição de "empregável", com
habilidades e capacidades que seriam desejáveis
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pelo mercado. Na verdade, estimula-se a competi
ção entre os trabalhadores por postos de trabalho
tão escassos que o índice de desemprego entre os
assalariados de escolaridade mais elevada tem
crescido.

Estabelece-se, assim, a disputa em torno da
normatização das relações de trabalho. Em ou
tras palavras, os empregados devem abrir mão de
seus direitos em benefício da competitividade das
empresas ou devem avançar em busca de novas
conquistas?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é nesse
contexto que se dá a ofensiva do capital para garantir
maior competitividade aos empreendimentos capita
listas. Os representantes do capital alegam que a di
minuição do "custo do trabalho" ou a "flexibilização
das relações de trabalho", eliminando a "rigidez do
mercado de trabalho", elevará a capacidade das em
presas de ampliar suas vendas, criando novos em
pregos e revertendo a crise em que se encontra a
economia.

Entretanto, as diversas medidas adotadas ao
longo dos últimos anos para reduzir direitos trabalhis
tas, tanto no Brasil como em diversas partes do globo,
têm contribuído para ampliar os ganhos do capital,
sim, mas por meio da precarização das relações de
trabalho, da insegurança dos que vivem da venda da
força de trabalho.

Assim é no Brasil de hoje. A direção que ao final
deverá ser preponderante nas reformas trabalhistas,
sindical e previdenciária, implicará a reafirmação das
diretrizes adotadas nos últimos anos, ou, ao contrário,
significará a garantia e mesmo a ampliação dos direi
tos trabalhistas?

Mais uma vez, a luta não será fácil.

Apesar das evidências práticas da falácia do
discurso neoliberal, da demonstração de que a globa
Iização e a competitividade têm alargado o fosso que
separa países ricos e pobres, de que as trocas inter
nacionais estão fortemente influenciadas por normas
que extrapolam os critérios de "livre comércio", ainda
assim, a elite brasileira associada ao capital estrange
iro tem alcançado êxito em influenciar amplas parce
las da sociedade brasileira com as suas concepções
nefastas.

O movimento sindical está consciente de que en
frenta uma difícil situação, mas acredita que as condi
ções para que se estabeleça um quadro mais favorável

para os trabalhadores estão postas. São ex-sindicalis
tas o Presidente da República; o Presidente desta
Casa; o Presidente da Comissão da Reforma Trabalhis
ta, nosso companheiro Vicentinho; o Ministro do Traba
lho, Jaques Wagner; e tantos outros Ministros e Parla
mentares, e se eles estão nestes postos de comando
do País é porque defenderam, ao longo de sua vida, as
bandeiras de luta dos trabalhadores.

Exatamente por isso, o movimento sindical mo
biliza-se para garantir o apoio necessário a reformas
que ampliem direitos e contribuam para combater a
pobreza, a fome e o desemprego no Brasil.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer nesta ho
menagem que a Casa presta, de forma justa, à luta
dos trabalhadores no Brasil, que buscam, neste mo
mento, respaldo no Poder Legislativo para a condu
ção e o encaminhamento de suas reivindicações.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO FEU ROSA NO PERíODO
DESTINADO À ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINARIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS tr 69, REALIZADA EM 7 DE
MAIO DE 2003 RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, desta
tribuna, registrar publicamente a minha admiração
por uma figura das mais briosas e esclarecidas com
que tenho tido a satisfação de conviver.

Trata-se, Sr. Presidente, do general-de-brigada
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas. Por certo, muitos
dos presentes o conhecem, já que o ilustre militar, en·
tão ocupando o posto de coronel, exerceu as funções
de Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do
Comandante do Exército, e como tal esteve em conta
to com a Casa em diversas ocasiões. A estes seria
dispensável tecer maiores comentários, pois já o têm
por certo no mais elevado apreço.

Aos demais, àqueles que não privaram de sua
amizade, vale relevar o grande conceito de que sem
pre desfrutou entre seus pares e superiores, seja do
ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissi
onal. No Exército e fora dele, esse gaúcho de Cruz
Alta construiu uma história de vida exemplar.

O general incorporou-se às fileiras do Exército
em 10 de março de 1967, na Escola Preparatória de
Cadetes do Exército. Desde então participou de cur
sos na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na
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Escola de Comando e Estado Maior do Exército, nos
quais se preparou para as mais difíceis missões. De
sempenhou ainda a função de instrutor do Curso de
Infantaria na Academia Militar das Agulhas Negras,
em Resende, Estado do Rio, além de haver comanda
do o 10 Batalhão de Infantaria de Seiva, em Manaus.
Foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar Ofi
ciai, nos graus de Oficial e Comendador; a Medalha
Militar de Ouro; a Medalha do Pacificador; a Meda
lha do Serviço Militar Amazônico com Passador de
Bronze; a Medalha Brigadeiro Tobias e o Distintivo
de Comando Dourado. É formando da Escola Supe
rior de Guerra.

Também a existência do chefe de família e do ci
dadão pode, longe de dúvida, ser considerada um pa
radigma de devoção ao dever e à exação.

Foram essas, nobres colegas, razões bastan
tes, ainda que não as únicas, para que ascendesse
ao generalato, como ocorreu em data recente. E é,
com efeito, sobretudo por isso que hoje lhe apresento
os meus parabéns, assim como os mais entusiasma
dos encômios.

Estou convencido, Sr. Presidente, de que sua
experiência e os sacrifícios a que foi submetido, na
dura vida da caserna, ao longo de tantos anos, muito
o ajudarão em tudo que doravante o espera. Ao gene
ral Eduardo Dias da Costa Villas Bôas os votos de
que, agora na condição privilegiada de oficiai-gene
ral, possa continuar trabalhando pela grandeza do
Brasil.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO
PERíODO DESTINADO À ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 69, REALIZADA EM
7 DE MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

o SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para reiterar meu apoio aos fun
cionários do Banco do Nordeste. O Sindicato dos
Bancários da Bahia, a Federação dos Bancários da
Bahia e de Sergipe, com o Sr. Joseildo Ramos 
funcionário do BNB e Prefeito da cidade de Alagoi
nhas, na Bahia -, têm-se manifestado contrários à
indicação de Paulo Sérgio Rebuças Ferraro para a

Superintendência do Banco, ocorrida no último dia 30
de abril.

A indicação de Paulo Sérgio não surpreendeu
apenas os funcionários do BNB e as entidades sindi
cais baiana, mas todas as lideranças políticas da
base de sustentação do Governo Lula, na Bahia, que,
em atenção ao pleito dos funcionários, tinha acorda
do a indicação de Nilo Meira Filho, funcionário de re
conhecida capacidade técnica e honestidade inques
tionável, que ainda gozava de consenso entre todos
os funcionários.

O nome indicado, pelo que se tem notícias, foi
para atender pleito dos Deputados Mário Negromonte
e João Leão. Embora não se questione a honestidade
e capacidade do indicado, a indignação dos funcioná
rios e das forças políticas que apoiaram o Presidente
Lula, na Bahia, decorre principalmente pela forma
como fora indicado, ou seja, sobrepondo-se a todas
as articulações e a todos os acordos prévios feitos
dentro e fora do banco.

O Banco do Nordeste é uma instituição de gran
de importância para o desenvolvimento social da Re
gião Nordeste, principalmente no tocante a progra
mas de geração de emprego e renda, que, lamenta
velmente, durante o Governo de Fernando Henrique
Cardoso esteve envolvido em inúmeros escândalos
de malversação e desvio de dinheiro, transforman
do-se em importante balcão de negócios de grupos
escusos, destacadamente da Bahia.

Os funcionários, de forma contundente, defen
deram o Banco, e com muita mobilização consegui
ram afastar o antigo Superintendente Marcos Barro
so, denunciado de envolvimento em negociações ne
bulosas.

O que se busca hoje é fazer valer os anseios da
comunidade "benebeana" e das forças políticas da
Bahia, bem como a defesa intransigente da institui
ção, e quem mais se afina com essas concepções é,
sem dúvida, Nilo Meira Filho.

Por isso esperamos que o Presidente Lula reve
ja sua posição e efetivamente faça valer os acertos e
acordos anteriormente feitos sobre o assunto.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. No
último sábado, dia 3 de maio, dezenas de lideranças da
sociedade civil do Município de Simões Filho, na Região
Metropolitana de Salvador, reuniram-se para instituir o
Fórum da Cidadania daquele Município.



Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

•

Sexta-feira 16 211 69

Eram comerciantes, trabalhadores, profissio
nais liberais, estudantes, partidos políticos, líderes
religiosos católicos e evangélicos, enfim, um even
to bastante representativo. Tive oportunidade de
participar desse encontro e compartilhar, mais
uma vez, com os simõesfilhenses, das inúmeras
dificuldades por que passam os moradores daque
la cidade.

Criado em 7 de novembro de 1961, o Município
de Simões Filho tem uma área física de 193 quilôme
tros quadrados, com uma população estimada em
quase 100 mil habitantes (98.598), segundo dados do
IBGE - Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística
- , ou seja, com um crescimento populacional bastan
te acentuado, seguindo a média das cidades da re
gião metropolitana, que pela peculiaridade de cida
des industriais tem atraído contigentes populacionais
das mais diferentes regiões do Estado e do País, ape
sar da escassez de emprego.

No caso da cidade em epígrafe, o fenômeno
decorreu do surgimento do Centro Industrial de
Aratu - CIA, em 1966, que resultou da tentativa de
o Governo Federal desconcentrar a indústria brasi
leira, até então localizada basicamente no Cen
tro-Sul. Esse processo se deu através de incentivos
fiscais do Governo Federal e com o oferecimento,
por parte do Governo do Estado, de uma infra-es
trutura para instalação de indústrias, concentrada
em uma área próxima da Capital, dotada de facilida
des portuárias, rodovias, ferrovia, além de energia,
água, etc.

Pretendia-se assim seguir a experiência exis
tente no Centro-Sul, calcada em indústrias de consu
mo final. A meta era a criação de 30 mil empregos di
retos. Entretanto, contrariando as previsões, 85"10 dos
investimentos destinavam-se ao setor de bens inter
mediários. É dessa época a implantação da USIBA,
SIBRA e Ferbasa, por exemplo. Vale notar ainda que
o CIA e seu entorno passam a sediar novas empresas
químicas, antes mesmo da implantação do Pólo Pe
troquímico de Camaçari.

O processo de industrialização da década de
60 favoreceu o fenômeno do êxodo rural; a fuga da
seca e da miséria no semi-árido baiano e também
de outros Estados nordestinos, propiciando uma
explosão demográfica na Capital e nos Municípios
situados no entorno do CIA e do Pólo Petroquímico
de Camaçari. Entretanto, entre as décadas de 80 e
90, houve uma regressão no número de postos de

trabalho. Para termos uma idéia, na década de 80,
o setor metalúrgico, em maior escala, e o mecâni
co, em menor escala, empregavam 20 mil pessoas.
Em 1995, esses postos chegavam a 8 mil, demons
trando a involução que ocorreu na indústria baia
na.

Como na maioria das cidades brasileiras com
essas particularidades, como é o caso de Simões
Filho, onde o progressivo "incremento" populacional
não foi acompanhado de investimento nas áreas de
saneamento básico, saúde e educação pública,
transporte, equipamentos comunitários etc., as
conseqüências foram extremamente danosas, e en
tre os problemas pode-se destacar o uso desorde
nado do solo, o processo acelerado de urbaniza
ção, o desemprego, a marginalização e a reprodu
ção da tragédia social.

O crescimento populacional continua acentua
do, apesar da escassez de emprego. Quatro cida
des da Região Metropolitana de Salvador estão en
tre as 21 maiores taxas de crescimento (da popula
ção), sendo Simões Filho, com 4,69"10, a segunda
maior taxa da região. Para agravar ainda mais a si
tuação, o Município de Simões Filho tem-se carac
terizado pela falta de uma política de planejamento
de médio e longo prazo.

O índice de desemprego em Simões Filho é dos
mais altos, já que na Região Metropolitana de Salva
dor as estatísticas de desemprego são das mais ele
vadas do País. Assim, a ausência de condições de
empregabilidade e a presença marcante da informali
dade contribuem para diminuir a qualidade de vida da
população. A excessiva quantidade de indivíduos
exercendo inúmeras atividades precárias e de curta
duração, sem qualquer tipo de proteção social, refor
ça a idéia de que essas atividades estão se tornando
a principal alternativa de inserção dos desemprega
dos no mercado de trabalho.

O não-enfrentamento adequado de demandas
sociais por parte do Poder Público local não deriva da
inexistência de recursos financeiros. Analisando as fi
nanças do Município, verificamos que o que faba, efe
tivamente, é um conjunto de ações e programas inte
grados, voltados para enfrentar, no médio e no longo
prazo, essas demandas sociais. E é exatamente aí
que está a incapacidade dos gestores atuais em, lan
çando mão dos recursos disponíveis, alcançar um nú
mero maior de beneficiados, notadamente entre a po
pulação paupérrima.

I
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Simõe~ Filho é O quinto Município baiano no que
se refere ao Indice de Desenvolvimento Econômico 
IDE. Tem assim uma infra-estrutura razoável em ter
mos industriais, comerciais e de serviços; considerá
vel qualificação da mão-de-obra (embora os cursos
do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial tenham sido extintos e o campus local do
CEFET - Centro Federal de Ensino Tecnológico en
contrar-se praticamente fechado); uma forte vocação
para os diversos setores da atividade econômica, so
bretudo a industrial, com o Centro Industrial de Aratu
- CIA, mas também o setor de comércio e serviços,
apesar da falta de incentivo ao comércio local. Entre
tanto, Simões Filho figura na 31 a posição no índice de
Desenvolvimento Social - lOS entre todos os Municí
pios do Estado da Bahia.

De acordo com levantamento feito no Tribunal
de Contas dos Municípios, no ano de 2000, Simões
Filho teve uma receita total de quase 55 milhões de
reais, incluindo o Fundo de Participação dos Municí
pios - FPM, o Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias e Serviços - ICMS e o Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI, entre outros, ficando atrás
apenas de Salvador, Camaçari, Candeias e Feira de
Santana.

Apesar de o Município dispor de tantos recur
sos, a população vive absolutamente esquecida pelo
Poder Público local, cujo chefe é o Sr. Eduardo Alen
car, aliado do Senador Antonio Carlos Magalhães. E o
que se vê é um conjunto de ilegalidades praticadas
por esse Prefe~o, que, apesar dos tempos de demo
cracia, ainda insiste em manter o estilo coronelista,
antidemocrático e autoritário.

Só para se ter uma idéia, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Prefeito de Simões Filho tem a prá
tica de mandar agredir, até mesmo fisicamente, aque
les que se opõem aos desmandos praticados. Eu pró
prio presenciei, em 2001 e 2002, atos de violência.
Em 2001 , durante manifestação de desagravo ao jo
vem Marcelo Brito da Silva, morador da cidade e dire
tor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
- UBES, ameaçado pelo Prefe~o. Seus capangas o
agrediram brutalmente, fato por mim presenciado.
Dias depois, sindicalistas, entre os quais o atual De
putado Estadual pelo PCdoB, Álvaro Gomes, e o Pre
sidente da CUT/BA, Everaldo Augusto, tiveram seus
automóveis interceptados por esses mesmos capan
gas, todos empunhando armas de fogo. Os sindicalis
tas tiveram de permanecer por horas em uma agência

bancária até que viaturas da PM os conduzisse de
volta a Salvador.

Também na campanha eleitoral do ano passa
do, enquanto realizávamos comício, as luzes da Pra
ça da Bandeira foram desligadas por indivíduos liga
dos à administração local. Esses fatos foram denunci
ados ao Ministério da Justiça, à imprensa baiana e
nacional e também à Justiça Eleitoral.

Outra ilegalidade flagrante é a autopromoção
praticada pelo Prefeito. O símbolo do Município, cuja
esfinge escrita em latim é Ângelus Paccis, ou seja,
"Anjo da Paz" ou "Anjo Pacífico", foi arbitrária e gros
seiramente modificado para as iniciais do nome do
atual Prefe~o. Há inclusive um memorial ao saudoso
Padre Emílio Félix Wagner construído com verbas do
Governo Federal em convênio com a Prefeitura em
que se tem a marca do Prefeito, fato que está sendo
denunciado à Controladoria Geral da União pelo Pre
sidente Municipal do PCdoB, Egberto Magno. E isso
precisa ser investigado.

Há ainda outras obras cujos recursos desti
nados pelo Governo Federal só se traduziram em
grandes placas. Não se sabe onde foram parar os
recursos, como por exemplo, uma quadra polies
portiva no Bairro CIA 2, cujas obras duram cerca
de 2 anos.

Todos esses desmandos ocorrem também por
que lá não há sequer um Vereador oposicionista. Si
mões Filho talvez seja a única cidade do Estado onde
a totalidade da Câmara pactua, cegamente, com o
Prefeito, o que consideramos lamentável.

Esses são apenas alguns fatos entre tantas ou
tras irregularidades vividas no Município. Por essa ra
zão, cidadãos e cidadãs simõesfilhenses se mobili
zam para fazer frente ao atual estágio de coisas. E
para isso instituíram o Fórum da Cidadania de Si
mões Filho, o qual se transforma em importante ins
trumento de luta para a construção de melhores dias
naquele Município.

Quero, para concluir, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, solidarizar-me com dezenas de
pais e mães de família daquele Município, cujas ca
sas, principalmente no Bairro Coroa da Lagoa, fo
ram destruídas pelas chuvas do fim de semana.
Estamos encaminhando ao Ministério das Cidades
do Governo Lula pedido de apoio com vistas a aten
der àqueles que tiveram suas casas danificadas pe
las chuvas.

Era o que tinha a dizer.
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO JOÃO CASTELO NO PERíODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS tr 71, REALIZADA EM 8
DE MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

o SR. JOÃO CASTELO (PSDB - MA) - Sr.
Presidente, a água cobre 75% da superfície da terra;
97,3% desse volume está nos oceanos - é água sal
gada; 2,07% constituem as geleiras; e o restante,
apenas 0,6%, é água doce. Assim mesmo, parte des
se pequeno percentual é de exploração inviável.

Na verdade, os números acima expostos não
constituem novidade para nós. Tendo em vista o cres
cimento da população global, esta Casa já contribuiu
várias vezes com tão importante tema. Posso citar
como exemplo o Seminário Agua, o Desafio do Terce
iro Milênio, realizado aqui há quase quatro anos e que
ofereceu rica contribuição ao debate sobre o assunto,
atualmente discutido em todo o mundo.

Não é inoportuno e tampouco inconveniente
discutirmos sempre esse tema. Afinal, trata-se de um
bem essencial a todas as atividades, sejam elas soci
ais, sejam econômicas. Trata-se de recurso natural
imprescindível e de demanda crescente, mas quanti
tativamente limitado, no que se refere à satisfatória
disponibilidade para uso imediato. Trata-se de assun
to que preocupa todo o mundo.

Temos visto ao longo do tempo o quanto a falta
d'água tem apenado milhões de compatriotas do Nor
deste ou mesmo do Centro-Sul, haja vista o raciona
mento de energia, como o que vimos recentemente
no País, provocado pela escassez d'água. Técnicos
do setor de meteorologia anunciam anos de completa
estiagem no Nordeste.

Estou certo de que tais informações serão, no
seu devido tempo, examinadas. Esta Casa tem de de
bater o assunto exaustivamente, acatar sugestões e
tomar providências para sanar os problemas causa
das pela falta d'água.

Sr. Presidente, graças a Deus, meu Estado é
na sua quase totalidade parte integrante da Ama
zônia Legal, desfruta de índices regulares de pluvi
osidade e é entrecortado por rios perenes, que ga
rantem a permanência do verde e da fertilidade de
suas terras.

Dentre esses rios, destaca-se, justificadamente,
o Itapecuru. Com suas nascentes na serra do mesmo
nome, numa altitude de 480 metros, tem como afluen
tes mais importantes os rios Alpercatas, Pericumã,
Corrente, Codozinho, Itapecuruzinho, Peritoró e Pira
pemas, e vai desembocar na bacia de São José, a
oeste da ilha de São Luís do Maranhão, após o per
curso de aproximadamente 1.450 quilômetros, cujo
trajeto beneficia dezenas de Municípios e centenas
de povoações ribeirinhas.

Sua importância para o desenvolvimento do
Maranhão remonta à época da colonização. Junta
mente com o Mearim, fez-se caminho preferencial
dos desbravadores, facilitando a penetração do
homem no interior.

Foi ainda às suas margens que funcionaram
os primeiros engenhos de açúcar da província e se
cultivou com êxito algodão da melhor qualidade, o
qual, exportado para o nascente parque industrial
da Inglaterra, foi o responsável maior pelo desen
volvimento da economia maranhense e pela eleva
ção da nossa Capital à condição de quarta cidade
brasileira do último quartel do século XVIII até a me
tade do século XIX.

Há exatamente 22 anos, quando Governador
do Maranhão, preocupado em manter preservadas
para as gerações futuras as nascentes daquele im
portante rio, criei, por intermédio do Decreto Gover
namental n° 7.641 , de 4 de junho de 1980, o Parque
Estadual do Mirador, cuja área aproximada é de 500
mil hectares.

Ato contínuo, verificando que os mananciais de
São Luís já se tornavam insuficientes para suprir as
necessidades dos seus habitantes, cuidei de utilizar
para o abastecimento da Capital águas que à época
ainda apresentavam características físico-químicos e
bacteriológicas acima dos padrões de potabilidade.

Por intermédio do projeto que denominei
ITALUls, fiz canalizar, desde o vizinho Município de
Rosário, 80 quilômetros distante da Capital mara
nhense, água destinada ao consumo de aproximada
mente 70% da população por período nunca inferior a
20 anos, quanto, então, cuidar-se-ia da ampliação do
referido sistema.

Hoje, 22 anos depois, Sr. Presidente, o Parque
Estadual do Mirador nem sequer foi demarcado, não
tem seu plano de manejo elaborado e os proprietários
de domínios existentes em seu interior não foram in
denizados. A caça predatória e a manutenção de
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gado solto na área para pastagem ocorrem por falta
de fiscalização dos órgãos responsáveis pelo meio
ambiente.

O rio apresenta sua bacia hidrográfica comple
tamente modificada, sobretudo em razão do uso in
correto do solo, tanto urbano quanto rural. Estudos re
alizados nos últimos anos identificam problemas
como o desmatamento das margens ao longo de todo
o seu curso, inclusive na região de nascente, daí se
seguindo todo o processo de assoreamento, poluição
orgânica e industrial, escassez progressiva de peixe,
rebaixamento do volume das águas etc. Tal situação
já foi constatada em 1992 pelo Instituto do Homem,
com sede em São Luís, pela Fundação Konrad Ade
nauer, pela Universidade Federal do Maranhão e pela
Secretaria do Meio Ambiente.

O desmatamento constitui um dos principais
responsáveis pela degradação da bacia do Itapecu
ruo A remoção da mata ciliar ao longo de todo o per
curso contribui para a intensificação do processo de
assoreamento. Com isso, a navegabilidade, em al
guns pontos, e a intercomunicação com a maioria
dos seus afluentes foram extremamente afetadas. É
cada vez maior a freqüência de bancos de areia no
seu leito.

Continuamente, a imprensa tem divulgado
que a situação dos demais rios que entrecortam ou
tros Estados não é muito diferente. Esse é o sumá
rio do quadro atual, cujo espectro é profundamente
desolador.

Recordo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que,
em 1996, o Ministério do Meio Ambiente firmou con
vênio com os nove Estados que compõem a Amazô
nia Legal, com vista ao desenvolvimento do Progra
ma Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do
Brasil - PPG-7, com recursos do G-7, dos Países
Baixos e da Comunidade Européia. O programa esta
va composto por vários subprogramas, dentre os qua
is o Subprograma Política de Recursos Naturais 
SPRN, que visava à elaboração dos Projetos de Ges
tão Ambiental Integrada - PGAI.

Sr. Presidente, o Maranhão, na qualidade de um
dos nove Estados acima referenciados, teve seu pro
jeto de gestão ambiental integrada da bacia do Alto
Itapecuru no valor inicial de 4,5 milhões de dólares.
Por sinal, o único aprovado sem qualquer restrição
pelo Banco Mundial e por doadores, em julho de
1998, com execução prevista para três anos.

A conclusão do projeto estava prevista para
2001. Posteriormente, foi prorrogada para 2003, ten
do em vista a dificuldade na sua execução. Tal impedi
mento deu-se porque, com a reforma administrativa
promovida à época no Estado, o órgão específico do
meio ambiente por mim criado - Secretaria de Re
cursos Naturais, Tecnologia e Meio Ambiente - per
deu status de Secretaria, passando à condição de ge
rência-adjunta de uma gerência-geral que englobava
a saúde, o saneamento e o meio ambiente.

No organograma, a área administrativa financei
ra passou a ser um só setor para o atendimento das
três gerências-adjuntas. Essa mudança acarretou de
mora no andamento de processos de aquisição de
materiais e equipamentos e no pagamento de contra
tação de serviços. Isso foi constatado por meio de re
latórios de revisão de execução parcial do projeto ela
borados por consultoria internacional contratada pelo
próprio Banco Mundial. E mais, a redução do quadro
dos servidores do projeto, principalmente do quadro
técnico, foi fator preponderante no fraco desempenho
da execução. Tudo isso e a burocracia atrapalharam.
Hoje, esse importante projeto está praticamente pa
ralisado, enquanto o rio Itapecuru, trôpego, agoniza e
pede socorro.

Diante do caos ambiental e da morte anunciada
a que se condena um dos mais importantes rios ma
ranhenses, há de se perguntar à Secretaria de Coor
denação da Amazônia e, por via de conseqüência, ao
Ministério do Meio Ambiente, de que forma foram ou
ainda serão aplicados os 4,5 milhões de dólares alo
cados pelo Banco Mundial para tão importante proje
to ambiental.

Essa Secretaria, Sr. Presidente, é a responsável
pela análise das prestações de contas do aludido pro
grama e, nessa condição, tem a sua radiografia insti
tucional e financeira. Enquanto isso, faz-se necessá
ria maior agilização na implantação dos projetos de
defesa e recuperação do rio, sobretudo pelos com
prometimentos já firmados na região com as comuni
dades ribeirinhas.

Além disso, Sr. Presidente, há outro fator de
extrema gravidade, que é a correção imediata da
situação geral de degradação em que o rio se en
contra. E mais: considere-se que o prazo de vigên
cia da primeira etapa do projeto ITALUfs está prati
camente esgotado. E os demais rios ou manancia
is que davam sustentação ao consumo de água
para o povo de São Luís encontram-se, uns, virtu-



Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 16 21173

almente exauridos e, outros, ameaçados pela de
gradação que grassa solta.

Acompanhei esse projeto na época e quero fa
zer justiça ao então Ministro do Meio Ambiente,
nosso colega Deputado Sarney Filho, e à Sra. Mary
Allegrette, então Secretária de Coordenação da
Amazônia. Ambos se esforçaram em conseguir re
cursos do Banco Mundial e de demais doadores e
nunca regatearam esforços para implantar e asse
gurar recursos financeiros, humanos e materiais
que buscassem o fortalecimento das defesas do
majestoso Itapecuru.

Além das condições de exaustão do rio e dos
mananciais dentro da ilha, que por si só já constituem
gravíssimo problema, há a agravante de que a popu
lação da Capital maranhense mais que dobrou a par
tir da implantação do primeiro período do sistema
ITALUís, o que ocorreu, repito, ainda no meu período
de governo, há mais de duas décadas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é por
conta de tudo isso que me faço porta-voz de milha
res de maranhenses que dependem direta ou indi
retamente do Itapecuru. Não só dos ribeirinhos,
mas principalmente dos cidadãos ludovicenses,
que neste exato momento enfrentam dificuldades
no abastecimento de água até mesmo para o con
sumo humano, e sabe Deus onde essa crise anun
ciada vai parar se nada for feito agora, já, imediata
mente.

Mas eu dizia que me faço porta-voz perante a
Exma. Ministra do Meio Ambiente, Senadora Mari
na Silva, para pedir, quase em tom de súplica, que
S.Exa., ambientalista visceral que é, olhe para a si
tuação desse majestoso rio, antes que nada mais
possa ser feito para sua recuperação. Solicito a
S.Exa. que vá ao encontro da administração esta
dual para estimulá-Ia e ajudá-Ia a enfrentar, com
mais urgência e objetividade, esse problema, que
além de ambiental é fundamentalmente social. O
nosso Estado, sozinho, não tem condições de arcar
com o volume de investimentos de que um projeto
desse porte necessita.

Por isso, Sr. Presidente, faço, em nome dos meus
conterrâneos, como acabei de enfatizar, um veemente
apelo à Ministra do Meio Ambiente. Que acelere esse
projeto, para que seja implantado em definitivo, e que a
solução para o Itapecuru seja encontrada.

Não podemos admitir esse tipo de situação, por
que se trata de um rio importantíssimo para um Esta-

do produtivo como o Maranhão e o grande responsá
vel pelo abastecimento de 70% da água potável para
a população de São Luís. Que ele seja imediatamente
tratado e recuperado, para que amanhã não se trans
forme num gravíssimo problema para o Governo bra
sileiro.

Aliás, esse não é apenas um problema do
Estado do Maranhão, mas de todos nós. É um pro
blema nacional, um problema de segurança. São
Luís é uma capital que tem hoje praticamente 1 mi
lhão de habitantes e não pode ficar sem água potá
vel. Os outros meios que poderiam abastecê-Ia es
tão totalmente esgotados. Não há condições de
buscar água, de maneira rápida e econômica, em
outros mananciais.

O Sr. Wagner Lago - V.Exa. me concede um
aparte?

O SR. JOÃO CASTELO - Ouço, com prazer, o
nobre Deputado Wagner Lago.

O Sr. Wagner Lago - Nobre Deputado, la
mento não ter ouvido desde o início o pronuncia
mento de V.Exa., mas o que ouvi permitiu-me ter
uma idéia do contexto global: a constante preocu
pação de V.Exa. com o rio Itapecuru. V.Exa., que
foi Governador do Maranhão e que desenvolveu o
projeto ITALUís - que abastece a capital do Esta
do - tem todos os elementos e trata do assunto
com a responsabilidade de ex-Governador que
cumpriu a grande missão, entre outras, de dotar
São Luís de saneamento e abastecimento de
água. Portanto, parabenizo-o neste momento. O
Maranhão tem produzido alguns homens públicos
preocupados com o Estado. Poucos, infelizmente,
mas V.Exa. está entre eles. Nosso Estado tem de
tudo. A natureza dotou o Maranhão de todos os re
quisitos para ser um grande Estado. Infelizmente,
vigora ali um sistema oligárquico que quer se per
petuar no poder e faz com que, apesar de rios pe
renes, terras férteis e povo trabalhador, o Mara
nhão ostente os piores indicadores sociais do Bra
sil. V.Exa. demonstra preocupações dessa nature
za desde que foi Governador, período em que de
senvolveu obras sociais de grande repercussão,
como o projeto ITALUís. Parabéns a V.Exa.

O SR. JOÃO CASTELO - Deputado Wagner
Lago, agradeço a V.Exa. o aparte, que incorporo a
meu discurso.

Finalizando, Sr. Presidente, quero fazer um
apelo à Sra. Ministra do Meio Ambiente no sentido
de que olhe esse assunto com urgência. Tenho cer-
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teza de que não falo apenas em meu nome, como
representante do povo do Maranhão, como Depu
tado mais votado do Estado - posso dizer isso com
muito orgulho -, mas, sobretudo, como Deputado
que obteve a quase totalidade dos votos da Capital
do Estado, São Luís. Não posso ver o povo da re
gião do Vale do Itapecuru sofrendo e a população
da Capital preocupada, dia e noite, com o vital pro
blema da água. É imprescindível que se tomem logo
providências sérias.

Quem realmente tem condições de ajudar é o Go
verno Federal. Quando fiz o ITALUfs, tive todo o apoio do
então Ministro do Planejamento, Delfim Netto, e do Presi
dente João Figueiredo. Pudemos, no tempo recorde de
dois anos, construir uma obra de 80 quilômetros de ferro
duto de um metro e vinte de diâmetro, a maior do gênero
na América Latina - digo isso com orgulho -, para gran
deza do Maranhão, a fim de suprir aquela necessidade
vital da Capital do Estado.

Não acredito que o atual Governo, que se diz
preocupado com o social e lança programas para
atender às classes necessitadas, como o Fome Zero,
não tenha a mesma sensibilidade para se preocupar
com o Maranhão, Estado pobre e com graves proble
mas, onde o Presidente da República também ga
nhou a eleição.

Espero que os assessores da Sra. Ministra do
Meio Ambiente levem a S.Exa. a íntegra de meu
pronunciamento, para que tome conhecimento da
situação e, se possível, leve as reivindicações ao
Sr. Presidente da República, porque esse assunto
não é regional, mas nacional. É um assunto de se
gurança, de saúde, social e de interesse do povo da
minha terra.

O SR. PRESIDENTE (Wagner Lago) - Esta
Presidência parabeniza o Deputado João Castelo
pelo excelente e oportuno pronunciamento que aca
ba de concluir.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO BASSUMA NO PERíODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 71, REALIZADA EM
8 DE MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

o SR. BASSUMA (PT - BA. Pela ordem.) - Pre
sidente, rapidamente, quero saudar o Deputado Zico
Bronzeado pela proposta há pouco defendida por

S.Exa.,oqueanimao Estado da Bahia. Digo isso por
que, anteontem, ficamos entristecidos quando a maio
ria dos Senadores, ou seja, 49 deles, se esconderam
atrás do voto secreto, não explicitando sua posição
pública, algo inerente à nossa função de homens e
mulheres eleitos. Portanto, devemos prestar contas
do nosso mandato.

A Bahia ficou triste anteontem, mas hoje está
animada. Empenharemos todos os esforços para que
efetivamente os Parlamentares da Câmara Federal e
do Senado votem de maneira aberta, transparente,
pública, sem medo de explicitar suas posições.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERíODO
DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES PAR
LAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 71,
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2003 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVI
SÃO:

o SR. PAES LANDIM (PFL - PI) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, dia 28 de abril, no Clube
Monte Líbano, em São Paulo, tive a satisfação de par
ticipar do almoço de trabalho que a Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - ADVB
ofereceu ao Ministro do Desenvolvimento, Sr. Luiz
Fernando Furlan.

A ADVB é presidida pelo empresário Miguel
Ignatios, figura humana singular, pelo seu dinamis
mo e criatividade, graças à sua privilegiada inteli
gência.

Miguellgnatios faz parte do Conselho Consul
tivo da Universidade de Santo Amaro - UNISA,
através de cujo Reitor, o nobre professor Sidney
Dutra, tive o privilégio de conhecer o Presidente da
ADVB.

Na palestra que pronunciou durante o almoço,
e em resposta às perguntas de alto nível dos mem
bros da ADVB, o Ministro Furlan comunicou a eleva
ção da meta de exportação do corrente ano, 2 bi
lhões de dólares, além dos créditos aos embarques
ao exterior.

A ênfase do Ministro foi para a desregulamenta
ção do comércio exterior, cuja burocracia tem sido um
entrave à agilidade e produtividade das nossas empre
sas exportadoras. A Internet, inclusive, segundo o Mi-



DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PER/ODO
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 72, REALIZADA EM
9 DE MAIO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

o SR. PAES LANDIM (PFL - PI) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, por iniciativa
do Deputado Roberto Pessoa, a bancada do Nor
deste reuniu-se com o Diretor-Geral do DNOCS, Dr.
Eudoro Santana, um homem de postura pedagógi
ca, cujo conceito de responsabilidade e ética é re
conhecido por todos que o conhecem há muito tem
po no Ceará.

Parabenizo o Ministro Ciro Gomes pela excelên
cia da escolha, o que mostra a ética não só da convic
ção, mas da responsabilidade que S.Exa. tem em
prestado à sua gestão.

Sr. Presidente, na oportunidade, eu disse ao
Dr. Eudoro Santana que, quando da propositura do
PPA a esta Casa, apenas uma obra fora incluída no
projeto do Governo passado: o aproveitamento hi
droagrícola do açude de Jenipapo, para a pereniza
ção do rio Piauí. O açude está terminado, tem cerca
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nistro Furlan, terá de ser instrumento de competitivida- de 260 milhões de metros cúbicos de água e é a maior
de do nosso intercâmbio comercial com o exterior. obra hídrica do Estado.

O Ministro Furlan enfatizou ainda o estímulo que Eliezer Batista, um dos articuladores do PPA
o Governo pretende dar às pequenas e médias em- no Governo passado - que não se interessou nem
presas do Brasil, informando que o Banco do Brasil, pelos seus projetos originais e deixou que se dis-
no mês de abril, deve ter destinado cerca de 700 mi- persassem quando da discussão e aprovação no
Ihões de dólares - o dobro dos valores do Govemo Congresso - divisou que naquela região encon-
passado - para financiar esse segmento, vital para a tra-se o grande futuro do semi-árido nordestino,
geração de empregos no Brasil. pela excelência de seu subsolo freático. Em razão

Miguellgnatios é um homem preocupado com o disso, o açude de Jenipapo, que represa cerca de
Brasil e com a responsabilidade social das empresas. trinta quilômetros de água, é o maior do Estado e
Basta registrar a IV Pesquisa Nacional efetuada pelo um dos maiores do Nordeste.
ADVB sobre a atuação das corporações em progra- Sr. Presidente, concluído o açude, dois Muni-
mas socialmente responsáveis. cípios ficaram isolados: Capitão Gervásio Oliveira e

De elevado idealismo, Miguel Ignatios, através Dom Inocêncio. Portanto, será necessária uma es-
da imprensa de quase todos os Estados brasileiros, trada carroçável na direção de São João do Piauí,
vem emitindo sua opinião sobre os mais variados as- de cerca de 80 quilômetros, para retirar esses Muni-
suntos que dizem respeito à alavancagem do desen- cípios do isolamento. Atualmente, as pessoas têm
volvimento econômico e social do Brasil. de usar pequenas embarcações para atravessar o

O Ministro Luiz Fernando Furlan, por sua vez, açude e chegar à cidade de São João do Piauí, o
com seu vibrante otimismo e competência, é o grande que traz problemas de segurança e de poluição que
operador da balança comercial do Brasil. prejudicam a população local pobre, que se susten

ta do pescado.
Por um ato infeliz, sugerimos ao DNOCS que re

passasse para o Estado do Piauí a construção dessa
estrada. O Estado, de maneira incompetente, levou
oito meses para elaborar a concorrência e o fez de
maneira errada. O Tribunal de Contas mandou sus
tá-Ia e ordenou que fosse efetuada outra, em dezem
bro do ano passado.

Encontram-se empenhados recursos orçamen
tários do exercício de 2001 da ordem de 6 milhões e
500 mil reais. Em razão daquela demora, perdemos
os recursos do Orçamento de 2001/2002. No Orça
mento de 2002/2003 não foram alocados recursos,
exatamente por causa dessa problemática com o Tri
bunal de Contas da União. Tudo por incompetência do
Governo anterior. Não estou vendo, neste momento,
as autoridades pertinentes do meu Estado tomarem
as providências necessárias para o prosseguimento
da obra.

Por isso, apelo ao Prof. Eudoro Santana para
que evoque novamente ao DNOCS a construção da
quela estrada, a fim de que restabeleçamos imediata
mente a prioridade básica do PPA, isto é, o aproveita
mento hidroagrícola do rio Piauí, que possibilitará sua
perenização e possivelmente ocasionará o maior im
pacto dos recursos hídricos na história do semi-árido
nordestino.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Maio de 2003

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto na
Resolução n° 17, de 1997, decide instalar o Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológica, de que trata o artigo 275 do
Regimento Interno, órgão que tem por objetivo oferecer o
embasamento técnico-consultivo, necessário ao planejamento de
políticas públicas e ao processo decisório legislativo, e

RESOLVE:

I - designar para compô-lo, na forma indicada pelas
Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa e o Doutor
Ricardo José Pereira Rodrigues. Diretor da Consultoria Legislativa; e

11 - designar para presidi-Ia o Senhor Deputado Luiz
Piauhylino, por indicação da Mesa Diretora.

Brasília, 15 ~e m\io) de 2003.
'\ \,r-" /

~'~v- /

JOÃO PAUI,.O CUNHA
Presfáente

Proposição: RES 17/97
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Autor: Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 dE~

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artig0

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AMELIA

LIMA ROSA, ponto n° 115.469, do cargo de Assistente Técnico dE

Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara do~:

Deputados, que exerce no Gabinete do Presidente.

maioCÂMARA DOS DEPUTADOS, em 1~

~~
Presidente

de 2003.

que lhe conferE o

O

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANTONIO

CARLOS VIEIRA CARIELLO, ponto nO 115.559, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadre de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Coordenaçâo de

Programas Especiais, do Departamento de Pessoal.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em \;de

JOÃO11CUNHA
Presidente

maio

I

de 2(,03.
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o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

DOS
que lhe conferi" o

artigo 1°, item 1, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item 1, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS

PEREIRA DOS SANTOS, ponto nO 115.589, do cargo de AssistEnte

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Presidente.

cAMARA DOS DEPUTADOS, e~ l~e .

JoM~~
Presidente

de 2003.

que lhe confere o

O PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo .15,

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 19'jO,

CLAUDISMAR ZUPIROLI, ponto nO 111.005, do cargo de Secretár.io

Particular, CNE-OB, do Quadro de Pessoal da Câmara ,ias

Deputados, que exerce no Gabinete do Presidente.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 15 \:;

JoM~
Presidente

de 20)3.
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o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo :15,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRANCISCO

DE ASSIS AQUINO CUSTODIO, ponto nO 115.538, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Coordenação de Prograrr.as

Especiais, do Departamento de Pessoal.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em~;I de

~~
Presidente

maio de 2003.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo ~o, ítem I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de ~990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o art igo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de ~990, LUISA

WESTBR DOS SANTOS, ponto n° 1~2.877, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce no Gabinete do Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 15 t maio

].y/
JOÃO piUUNHA

Presidente

de 2003.
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que lhe confere o

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OLIMPIA

GOULART CALIXTO, ponto nO 113.204, do cargo ·de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoa] da

Câmara dos Deputados, que exerce na Diretoria-Geral.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 15 de

Presidente

de 2003.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigojS,

item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SILVANA

PAZ JAPIASSU, ponto n° 115.464, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exerce no Gabinete do Presidente.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 15t
J//

JOÃO ~~r:S CUNHA
Presidente

de 2003.

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



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSMaio de 2003

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

Sexta-feira 16 21181

DOS
que lhe confere o

artigo 10, item I, al1nea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo coro o artigo 3:,

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VANESSA

MORE IRA DE PAIVA CARVALHO, ponto n° 115.51a, do cargo d.~

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro do

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete d"

Segundo Vice-Presidente.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em ~e naio

~J;L
Presidente

de 2003.

O

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem II,

da Lei nO 8.112, citada, AMELIA LIMA ROSA para exercer, n.l

Coordenação de Programas Especiais, do Departamento d.~

Pessoal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B,

CNE-ll, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado

pelo artigo 2° do Ato da Mesa n° 58, de 04 de abril de 1997,

combinado com o parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa n'

01, de 24 de fevereiro de 1999.

cAMARA DOS DEPUTADOS, ero \: de

j\:J/
JOÃO ~UUNHA

Presidente

de 2003.
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de

DOScÂMARADA
atribuições que lhe confere o
do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

6° da Lei nO 8.112, de 11

PRESIDENTEo
DEPUTADOS,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei n° 8.112, citada, ANTONIO CARLOS VIEIRA CARIELLO

para exercer, na Diretoria-Geral, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo '3° do Ato di'

Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o artigo l'

da Resolução nO 04, de 13 de junho de 1991 e com o parágrafc

único do artigo 1° do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de

1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em ~de 1!Ii!Iio

JOÃO~~
presidente

de 2003.

PRESIDENTE

artigo 1°, item I, alínea

atribuições que lhe confere o

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

O

DEPUTADOS, no uso das
na fi 1

DA CÂMARA DOS

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9", i tEm

11, da Lei n° 8.112, citada, CARLOS PEREIRA DOS SANTOS para

exercer, na Diretoria-Geral, o cargo de Assistente Técnico d·,

Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara do;

Deputados, criado pelo artigo lOdo Ato da Mesa' nO 91, de o:'

de abril de 1998, combinado com o parágrafo único do artigo I'

do Ato da Mps~ nO 01. de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em ~de

].~/
JOÃO plUUNHA

Presidente

maio de 2003.
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que lhe confere o

O
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item rr,

da Lei nO 8.112, citada, CLAUDISMAR ZUPIROLI para exercer, na

Diretoria Legislativa, o cargo de Assessor Asministrativo,

CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformado pelo artigo 10 da Resolução nO 23, de 17 de junh(J

de 1980.

cAMARA DOS DEPUTADOS, ~ \; de,

.j\/I
JOÃO PA~UNHA

Presidente

maio de 2003.

que lhe confen, o

O

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tHm

11, da Lei nO 8.112, citada, FRANCISCO DE ASSIS AQUINO

CUSTODIO para exercer, no Gabinete do Presidente, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, eNE-13, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa r, °

34, de 13 de março de 1996, combinado com o parágrafo único do

artigo l° do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

maiocAMARA DOS DEPUTADOS, em~de

J~1L
Presidente

de 2003.
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DOS

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item IJ,

da Lei n° 8.112, citada, OLIMPLA GOULART CALIXTO para exercer,

no Gabinete do Presidente, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara do'>

Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato da Mesa nO 15,

de 26 de maio de 1987, combinado com o parágrafo único do

artigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 15 de

_,~~7
JOAO PAULO CUNHA

Presidente

maio de 2003.

que lhe confen' o

O

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo l°, item T, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item L~,

da Lei nO 8.112, citada, SILVANA PAZ JAPIASSU para exercer, ria

Gabinete do Presidente, o cargo de Secretário Particular, CNE-

08, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado

pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o Ato da Mesa n° 47, de 07 de outubro de 1992.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 15 de maio

~li
Presidente

de 2003.
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que lhe confere o

O

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item IJ,

da Lei nO 8.112, citada, OLIMPLA GOULART CALIXTO para exercer,

no Gabinete do Presidente, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara d03

Deputados, transformado pelo artigo 3 a do Ato da Mesa na 15,

de 26 de maio de 1987, combinado com o parágrafo único do

artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 15 de

_,~\,7
JOAO PAULO CUNHA

Presidente

maio de 2003.

O

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

DOS
que lhe confen' o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item L"

da Lei n° 8.112, citada, SILVANA PAZ JAPIASSU para exercer, r,o

Gabinete do Presidente, o cargo de Secretário Particular, CNE-

08, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformad,)

pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o Ato da Mesa n° 47, de 07 de outubro de 1992.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 15 de maio

J~lL
Presidente

I

de 2003.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo la, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 6.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
!l, da Lei na 8.112, citada, VANESSA MOREIRA DE PAIVA

CARVALHO para exercer, na Diretoria-Geral, o cargo ce

Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro' de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo la do Ato da Mesa n'

91, de 02 de abril de 1998, combinado com o parágrafo único

do artigo lado Ato da Mesa na 01, de 24 de fevereiro dE-

1999.

CÂMARA nos OEP"TADO~' j ,,\d.

JOAO P~UNHA
Pres~ente

maio de 2003.

que lhe confere (J

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

cÂMARA DOS

artigo la, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 d~

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 dE,

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigc

13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de 1992, CLAUDIA

BLANCBINI ANDRADE, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo atribuição Taquígrafo Legislativo,

Classe Especial, Padrão 42, ponto na 6.135, para exercer, a

partir de 14 de abril do corrente ano, na Coordenaçào de

Revisão, do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, a

função comissionada de Revisor de Pronunciamento, FC-OS, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada pelo

artigo 10 da Resolução na 49, de 26 de agosto de 1993.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 15 de maio

,'~~
JOÃO PA~UNBA

Presidente

de 2003.
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DOS

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, GISELA SANTOS

DE ALENCAR, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Classe

"B", Padrão 40, ponto nO 5.730, para exercer, a' partir de 10

de abril do corrente ano, na Consultoria Legislativa, a função

comissionada de Consultor Legislativo - Área lI, FC-07, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, nos termos do

parágrafo 2° do artigo 7°, da Resolução 48, de 26 de agosto de

1993, combinada com o parágrago 2° do artigo 15, da Resolução

28, de 20 de maio de 1998.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

Presidente

de 2003.

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

DOS
que lhe confere c

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

~S()L~ designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de 1992, KARLO ERIe

GALVÃO DAN'l'AS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Classe
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"8", Padrâo 36, ponto nO 6.542, para exercer, ~ partir de 10

de abril do corrente ano, no Gabinete do Lider do Partido da

Frente Liberal, a função comissionada de Assistente de

Gabinete, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformada pelo Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o artigo 55 da Resolução nO 21, de 04 de

novembro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em~l~ze

~ _) 't
JOAO PA CUNHA

Presidente

maio de 2003.

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

~S()L~ designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, ~ DÓRZS

DE ALMEXDA RAPÔSO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica em Documentação e

Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, ponto nO

1.854, para exercer, a partir de 28 de abril do corrente ano,

no Gabinete do Lider do Partido Progressista, a função

comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, transformada pelo artigo 1° do Ato da

Mesa nO 71, de 07 de junho de 2001.

cÂMARA DOS

DEPUTADOS, em_~~~ maio

JOÃO PAULO ClJNHA

Presidente

de 2003.
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PRESXDENTE DA CÂMARA DOS
no uso da.s atribuições que lhe confere C>

junho de 1990, e <:> artigo 6° da Lei n~ 6.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

:1.3 da Re501'l..,;lção n. 0 21., de 4 de rl.oV'"ernbro de 1992, SBIMIII: 'rALJ!:B

~S, ocupante de cargo da Categoria Funciona.l de Anali3ta

LegisLatiV'o atribuição Técnica Legislativa, Classe "S" ,.

Pac:lrao 38, pOr1.to nO 6.609,. para e~~rcer, a. p~.rt..i.r de lC> de

abril do corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido Popular

Sc:::lCia.l.i..sta., função cOn1.,Íssionada. ele Assi.stente de Ga.bi.nete,

FC-05, do Quadro de pessoal da. Câma.ra. dos Deputa.dos, criada.

peLo Ato da Mesa nO 04, de 27 de fevereiro de 2003.

CAMARA DOS DEPUTADOS, em 15 de maio de 2003.

Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 142, DE 2003

(Do Sr. Pauderney Avelino)

Solicita informações ao(à) Senhor(a)
Ministro das Cidades sobre o impacto nos
órgãos setoriais de planejamento e orça
mento decorrente dos limites de movi
mentação e empenho das dotações orça
mentárias dos órgãos, fundos e entidades
do Poder Executivo, impostos pelo Decre
to n° 4.591, de 10 de fevereiro de 2003.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2°, e 115, inciso
I, do Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa
Excelência que seja encaminhado ao(à) Sr(a). Minis
tro das Cidades seguinte pedido de informações.

O Poder Executivo, entendendo que haverá au
mento de gastos obrigatórios não previstos original
mente na proposta orçamentária para 2003 e visando
assegurar o aumento da nova meta de resultado pri
mário, expediu o Decreto nO 4.591 , de 10/02/03, con
tingenciando dotações autorizadas na lei orçamentá
ria relativos às despesas discricionárias ou não legal
mente obrigatórias no valor total de R$ 14,1 bilhões.

Ainda que o orçamento não seja integralmente
impositivo, a margem de discricionariedade da Admi
nistração vem sendo gradualmente reduzida pelo au
mento da participação das despesas obrigatórias e
pela normatização do contingenciamento pelas LDo.
A limitação orçamentária e financeira é realizada por

órgão (ministérios) e unidades orçamentárias (Presi
dência da República e Transferências Constitucionais
e Legais). Cabe a cada Ministro ou Secretário a esco
lha das ações que receberão recursos para serem re
alizadas, respeitados os limites impostos no Decreto
pelo órgão central de planejamento e orçamento, o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Nesse sentido, dispõe o art. 20 do Decreto de
Contingenciamento, que os "órgãos setoriais do Sis
tema de Planejamento e de Orçamento encaminha
rão à Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos, do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, até trinta dias após a publicação
deste Decreto, a distribuição, por programas, dos limi
tes de que tratam os Anexos referidos em seu art. 10
e manterão aquela Secretaria atualizada sobre as
modificações de limites que, eventualmente, ocorre
rem ao longo do exercício".

A finalidade deste requerimento é o de obter in
formações pelo Congresso Nacional sobre a percep
ção dos órgãos setoriais do Sistema de Planejamento
e de Orçamento Federal quanto à limitação de empe
nho que, de maneira coordenada, já houvera sido fei
ta pelo órgão central. Dessa forma, terá o Poder Le
gislativo acesso às informações das medidas adota
das pelos órgãos setoriais quanto ao contingencia
mento, com enfoque na atividade fim de cada órgão.

O prévio conhecimento, pela sociedade, do de
talhamento da programação não sujeita ao contin
genciamento permite aumentar o grau de previsibili
dade das ações governamentais sem retirar a discri
cionariedade. A discriminação das informações no ní
vel proposto permitirá maior transparência e melhor
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acompanhamento da efetiva alocação dos recursos
entre as diversas ações de governo, sendo essa uma
das funções essenciais do Poder Legislativo no exer
cício do controle externo da Administração.

Assim, Senhor Presidente, solicitamos o enca
minhamento a esta Casa de informações a serem
prestadas pelo Poder Executivo, por intermédio do(a)
Sr(a). Ministro das Cidades, decorrentes do Decreto
de Contingenciamento nO 4.591 , de 10/02/03, acerca:

a) dos efeitos da limitação de empe
nho e movimentação financeira sobre a pro
gramação inicial do órgão, no maior grau de
detalhamento possível;

b) da redistribuição dos limites orça
mentário e financeiro entre os programas,
ações e subtítulos do órgão.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2003. 
Deputado Pauderney Avelino.

Despacho: 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 re
latório, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa nO 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-4-03. - Deputado Inocêncio

Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

I:~ORTARIAS

PORTAR:J:,A N" 046/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA

DOS DEPUTADOS, de acordo Ç.l;..>:lU o A~t. 259 do Reg":i..rnen.co

Ir::l.terr:::t.Q, cc>::IT\.bi.l-:l-ado com o ir.lc.:i.:so I I do Art. .1 Si do A.to d.a.

RESOLVE,

o crede~cja:rnen.to do Senh<:>:r

ROBERTO NA.OaO DOS S.A..N'TOS Represe:n..tB-rlte de> SIND::I:C.A.-x'C>

:NACXONAL DAS X:ND"ÚSTRXAS SXDERÚRG:J:CAS.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

N" 047/03

O PRIMEIRO SECHETÁRIO DA cÂMARA

DOS DEPUTADOS, d~ et.cor:do c:;c:>xn C> Are.. 259 do Regimento

I~t:.er~o, co~i~ad~ C~~ o i~ciso rI do ~rt. l Q do ~to da
Mes~ ~Q 205, de 1990, RESOLVE;:

o c:::r-eder'l.c:LClrnento do Se-n.hor

DE TRANSPORTE RODOvXÁRXO
E XNTSRNACXO:NAL DE

ÁLVARO BR.ANDÃO HSNR.:J:QUlIiI:S lKA:J:HORX
ASSOCXAÇÃO BRASXLEXRA DAS __PRESAS

XNTERMUN:J:C:J:PAL. INTERESTADUAL
PASSAGEIROS / ABRATI_

COJnO Represe:n..ta..rl.te da

C:ÂM.A.RA DUS DEPU'J.'AVOS, 15 de ma.io de 2003.
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COMISSÕES

ATAS DA COMISSÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE TURISMO

528 Legislatura _1 8 Sessão Legislativa

Ata da 58 Reunião realizada em 10 de abril de
2003.

Ás nove horas e trinta minutos do dia dez de
abril do ano de dois mil e três, reuniu-se a Subcomis
são Permanente de Turismo, da Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo, na Sala da Presi
dência da Comissão, Anexo 11- Sala 33, da Câmara
dos Deputados. A lista de presença registrou o com
parecimento dos Deputados: Ronaldo Vasconcellos,
Presidente; Bismarck Maia, Carlos Eduardo Cadoca,
Vice-Presidentes; Dr Benedito Dias, Fernando de Fa
binho, Leo Alcântara e lico Bronzeado. Abertura: O
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata da reunião anterior, dispensando
sua leitura, por haver sido distribuída. Em votação, a
Ata foi aprovada. Dando continuidade ao estabelecido
na segunda reunião, realizada no dia vinte de março,
a subcomissão reunir-se-á, periodicamente, com as
entidades de turismo, visando estabelecer parcerias
que venham de encontro aos seus objetivos. Estive
ram presentes representantes da Federação Nacio
nal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, os
Senhores: Norton Luiz Lenhart, Presidente; Cesar
Gonçalves, Vice-Presidente; Licia Castello Branco,
Superintendente; Karina Kovalick, Assessora de Co
municação Social; e Luiz C. Garcia, Assessor Parla
mentar do Ministério do Turismo; Severino Luiz Araú
jo, Assessor do Deputado João Lyra; e Maria Gomes
Barbosa, Assessora de Imprensa do PTB, da Câmara
dos Deputados. Ordem do Dia: O Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, colocou os assun
tos, constantes da pauta, em discussão e passou a
palavra a cada um dos convidados e parlamentares
presentes. Encerramento: Nada mais havendo a tra
tar, às dez horas e trinta minutos, o Presidente encer
rou os trabalhos, antes convocando reunião ordinária
para o dia vinte e quatro de abril, às nove horas, na
sala da Presidência da Comissão de Economia. E
para constar, eu, Malena Tavares Nunes, Secretária,
lavrei a presente ATA, que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente.

528 Legislatura _1 8 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 68 Reunião realizada em 24 de abril de

2003.

Às nove horas e cinquenta e dois minutos do
dia vinte e quatro de abril de dois mil e três, reuniu-se
a Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Tu
rismo, no Plenário 11 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Léo
Alcântara - Presidente; Bismarck Maia, João Lyra,
Reinaldo Betão e lico Bronzeado - Titulares; Alex
Canziani e Ronaldo Vasconcellos - Suplentes. Dei
xaram de comparecer os Deputados Alceste Almei
da, Bernardo Ariston, Carlos Eduardo Cadoca, Car
los Melles, Delfim Netto, Edison Andrino, Enio Tatico,
Fernando de Fabinho, Gerson Gabrielli, Giacobo, Ja
iro Carneiro, Lúcia Braga, Lupércio Ramos, Múcio
Sá, Narciso Mendes, Ronaldo Dimas, Rubens Otoni
e Virgílio Guimarães. Abertura: O Presidente decla
rou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a
Ata da quinta reunião, realizada no dia dez de abril
de dois mil e três. Em votação, a Ata foi aprovada.
Estiveram presentes os Senhores Ruy Bom, Diretor
Executivo da Associação Brasileira de Municípios
ABM e Vadis Luiz da Silva, Diretor Presidente da Mil
lennium Corporation. Ordem do Dia: O Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, convidou o Senhor
Ruy Bom para tomar assento à Mesa, colocando o
microfone à sua disposição para que fossem dadas
as explicações preliminares sobre o Projeto "Rede
Brasil de Municípios Interativos" aos parlamentares
presentes. Em seguida, o Senhor Vadis Luiz da Silva
fez a apresentação detalhada e explicativa do referi
do projeto. Durante a explanação do Senhor Vadis, o
Deputado Alex Canziani assumiu a presidência dos
trabalhos. Após a apresentação, o Deputado Alex
Canziani deu a palavra aos parlamentares presen
tes, para que fizessem suas indagações. Em segui
da, colocou em votação a proposta de apoio instituci
onal ao projeto supracitado, tendo sido aprovada.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às dez
horas e cinqüenta e oito minutos, o Presidente em
exercício, Deputado Alex Canziani, encerrou os tra
balhos. E, para constar, eu, Malena Tavares Nunes,
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprova
da, será assinada pelo Presidente, Deputado Ronal
do Vasconcellos, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.



21192 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003

PARECERES

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 105-A, DE 2000

(Do Sr. Gustavo Fruet)

Modifica o inciso X, do artigo 22 da
Lei Complementar 64, de 18 de maio de
1990 - Lei das Inelegibilidades; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
com substitutivo,e, no mérito, pela apro
vação, (relator: Dep.lnaldo Leitão).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

Publicação do Parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, de
autoria do nobre Deputado Gustavo Fruet, tem por
objetivo a alteração do inciso X do art. 22 da Lei Com
plementar n° 64/90 - Lei de Inelegibilidade, sob o ar
gumento de que o predito dispositivo é inconstitucio
nal por afrontar o princípio do contraditório (CF, art. 5°,
inciso LV).

O vigente inciso X do art. 22 da LC n° 64190 dispõe:

" - encerrado o prazo da dilação pro
batória, as partes, inclusive o Ministério PÚ
blico, poderão apresentar alegações no pra
zo comum de 2 (dois) dias."

O autor da proposição em comento se insurge
contra o prazo comum deferido às partes e ao Par
quet para aduzirem alegações finais, uma vez que tal
inciso "caracteriza-se como infração ao princípio
constitucional do contraditório, pois determina que o
representado apresente suas alegações finais sem
conhecer a manifestação formulada pelo autor e pelo
Ministério Público."

Aduz o eminente Parlamentar, em socorro da inicia
tiva sob exame, manifestações da doutrina e da jurispru
dência, ressakando a intocabilidade e imprescindibilidade
do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para que tal garantia esteja presente na Lei
Complementar n° 64/90, o nobre Deputado Gustavo
Fruet propõe duas alterações no inciso X do art. 22, a
saber: 1) a suspensão do vocábulo comum; 2) o

acréscimo, no final deste inciso, da expressão "ob
servado o contraditório".

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação o exame da constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e de mérito da ma
téria em tela, de acordo com o art. 32, 11I, a e e, do Re
gimento Interno.

A proposição sob análise, dispondo sobre direi
to eleitoral, insere-se entre as matérias de competên
cia legislativa privativa da União (Constituição Fe
deral, art. 22, I), deve ser veiculada por lei formal (CF,
art. 48) e admite a iniciativa concorrente (CF, art. 61,
caput). Por versar sobre inelegibilidade, está sob re
serva de lei complementar (CF, art. 14, § 9°).

Não se vislumbra, na espécie vertente, qualquer
nódoa de inconstitucionalidade.

O caput do art. 22 da LC nO 64/90 prevê a hipó
tese de partido político, coligação, candidato ou Mi
nistério Público Eleitoral poder representar à Justiça
Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios
e circunstâncias e pedir abertura de investigação judi
cial para apurar ato indevido do poder econômico,
desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefí
cio de candidato ou de partido político.

Nos incisos (I a XV) vem estabelecido o rito pro
cessual da ação de investigação judicial eleitoral em
moldes semelhantes à sistemática processual civil:
peça exordial, notificação da parte ex adversa, ofere
cimento de prazo para defesa (cinco dias), audiência
para produção de prova e oportunidade para as ale
gações finais.

O prazo comum de dois dias para apresentação
de alegações finais é oferecido às partes e ao Minis
tério Público indistintamente.

Este proceder guarda simetria com o disposto
no art. 454 e §§ do Código de Processo Civil: as ale
gações finais podem ser feitas oralmente finda a ins
trução ou substituindo-se esta forma pela apresenta
ção de memoriais, quando a causa encerrar questões
complexas de fato ou de direito.

A diferença entre o rito processual da LC n°
64/90 e o do CPC reside tão somente nos prazos, já
que é típico do processo eleitoral a exigüidade tempo
ral. Em ambos os casos, com efeito, não há que se fa
lar em restrição ao direito de defesa ou ausência do
contraditório. O rito é completo.
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o certo é que os prazos processuais podem ser
comuns ou particulares. São comuns os prazos desti
nados a todas as partes para a prática de determina
dos atos processuais, sendo exemplo disso o prazo
para interposição de embargos declaratórios (CPC,
art. 536). São particulares os prazos dirigidos a ape
nas uma das partes, como ocorre com a contestação.

No caso da investigação judicial eleitoral (LC nO
64/90, art. 22), de que trata o projeto em estudo é ofe
recido prazo particular para apresentação de defesa
(inciso I, letra a) e o comum para o oferecimento de
alegações finais (inciso X).

A distinção obedece à lógica processual. É que
as alegações finais são produzidas após a dilação
probatória, o que vale dizer que toda a prova já deve
ter sido produzida, com a ciência às partes e ao Minis
tério Público. As alegações finais não são meio de de
fesa como a contestação o é. Tanto que a ausência
das alegações finais não vicia o feito, desde que con
cedida a sua oportunidade, e é até possível que não
influencie o próprio julgamento.

Diante destas considerações, é imperioso dizer
que a concessão de prazo comum na fase de alega
ções finais no processo de investigação judicial eleito
ral não importa ofensa ao princípio da ampla defesa
(CF, art. 5°, LV) e do contraditório.

Quando o processo é conduzido dialeticamente,
em que cada parte exerce a oportunidade de apre
sentar suas razões e provas, está presente o princípio
do contraditório e assegurada a ampla defesa. A
igualdade entre as partes - par conditio - afasta a
sugestão de violação a este princípio.

Não nos parece, pois, que proceda a alega
ção de inconstitucionalidade do dispositivo em
questão da Lei Complementar n° 64/90. A altera
ção projetada não padece, igualmente, de incons
titucionalidade.

Nada a objetar quanto à juridicidade da pro
posição.

A técnica legislativa do projeto em exame mere
ce reparo com relação ao aspecto redacional; para
saná-lo, apresentamos substitutivo.

Tratando-se, no caso do art. 22, em análise, de
investigação judicial- que pode redundar em declara
ção de inelegibilidade do representado, com a comi
nação de sanção de inelegibilidade para as eleições a
se realizarem nos três anos subseqüentes à eleição
em que se verificou, além da cassação do registro do
candidato diretamente beneficiado pela interferência

do poder econômico e pelo desvio ou abuso do poder
de autoridade (inciso XIV), - quer-nos parecer que a
medida sugerida pelo Autor melhor atenderá ao pro
pósito da ampla defesa. A Lei de Inelegibilidades tra
ta, na verdade, do direito político de ser votado - a ci
dadania passiva, sendo da mais alta relevância os
bens jurídicos envolvidos na investigação prevista no
seu art. 22, a qual pode, inclusive, ensejar instaura
ção de processo disciplinar, se for o caso, e proces
so-crime, movidos pelo Ministério Público.

Mesmo se tendo na devida conta a importância
da celeridade - um dos pilares do processo eleitoral,
- na hipótese de que se trata, não haverá grande in
conveniente para a celeridade do rito adotado, vez
que o prazo particular cogitado não estenderia muito
a dilação probatória, e, considerando-se as possíveis
conseqüências nefastas do processo para os envolvi
dos, traria o benefício de uma defesa mais plena, a
exemplo do que dispõe o art. 360 do Código Eleitoral,
em que o prazo de cinco dias para as alegações finais
no processo das infrações é concedido a cada uma
das partes.

Por todo o exposto, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n° 105, de 2000, nos termos do substi
tutivo que oferecemos.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002. 
Deputado Inaldo Leitão, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 105, DE 2000

Modifica o inciso X do art. 22 da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de
1990 - Lei das Inelegibilidades.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei Complementar altera o inciso X

do art. 22 da Lei Complementar nO 64, de 18 de maio
de 1990.

Art. 2° O inciso X do art. 22 da Lei Comple
mentar nO 64/69 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art .
X - encerrado o prazo da dilação pro

batória, abrir-se-á prazo de dois dias a cada
uma das partes para alegações finais." (NR)
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Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002. 
Deputado Inaldo Leitão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
105/2000, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard - Vice-Presi
dentes, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, Aloysio
Nunes Ferreira, André de Paula, André Zacharow, Anto
nio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Bispo Rodrigues, Bosco Costa, Carlos
Sampaio, Darci Coelho, Dimas Ramalho, Edmar Morei
ra, Edna Macedo, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Fontes, João Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardozo, José Mentor, José Ro
berto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho,
Mendonça Prado, Michel Temer, Ney Lopes, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pi
menta, Ricardo Fiuza, Roberto Magalhães, Robson
Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sig
maringa Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vil
mar Rocha, Wagner Lago, Wilson Santiago, Zenaldo
Coutinho, Ivan Ranzolin, Odílio Balbinotti, Paulo Afonso
e Ricarte de Freitas.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Modifica o inciso X do art. 22 da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de
1990 - Lei das Inelegibilidades.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei Complementar altera o inciso X

do art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990.

Art. 2° O inciso X do art. 22 da Lei Complemen
tar n° 64/69 passa a vigorar com a seguinte redação:

'~rt. .
X - encerrado o prazo da dilação pro

batória, abrir-se-á prazo de dois dias a cada
uma das partes para alegações finais." (NR)

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 3.951-A, DE 2000
(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Acrescenta expressão ao inciso I do
artigo 15 da Lei nO 9.504 de 30 de setem
bro de 1997; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas, e, no
mérito, pela rejeição deste, e pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa, e, no mérito, pela aprovação do PL
n° 5.514/2001, apensado (relator: Dep.
Bispo Rodrigues).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Lei que objetiva alterar a
Lei nO 9.504/97, que estabelece normas para as elei
ções, para permitir, nas eleições majoritárias, que um
candidato apoiado por vários partidos possa ser su
fragado através da consignação na urna eletrônica do
número de seu partido e de todos os demais que por
ventura façam parte de sua coligação.

Alega, o autor, que hoje essa sistemática é pos
sível apenas nas eleições proporcionais. Considera
que atribuir este mesmo critério às eleições majoritá
rias traz várias vantagens.

Escreve:

"Primeiro, seria mais fácil para o eleitor
votar no candidato de sua preferência, ocor
reria menor quantidade de erros.

Segundo, seria evitada uma tendência,
hoje observada, de partidos se verem artifi
cialmente compelidos a lançar candidatos
próprios, apenas com o objetivo de "puxar"
votos para sua legenda proporcional, uma
vez que já ficou comprovado que o número
dos candidatos majoritários "contamina" o
voto eletrônico nas demais eleições.

Terceiro, evitar a distorção na repre
sentação parlamentar em favor do partido
do candidato majoritário.
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Por último, favorece a fidelidade do eleitor
a seu partido, uma vez que poderá votar sem
pre, em qualquer circunstância, num mesmo
número, o que fortaleceria os partidos e, por
conseqüência, a democracia. "

Ao PL n° 3.951/00 foi apensado o PL na
5.514/01, de autoria do nobre Deputado ROBSON
TUMA. Têm ambos o mesmo objetivo. No entanto, o
mais recente altera o art. 15, § 30 da Lei na 9.504/97
e acrescenta novo parágrafo ao art. 59 do mesmo
diploma legal.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o mandamento regimental
desta Casa (art. 32, 11I, a e e), cumpre que esta Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e mérito do Projeto de Lei nO 3.951,
de 2000 e do Projeto de Lei na 5.514, de 2001.

Os projetos atendem aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União (art. 22, I, da CF), às atribuições do Congresso
Nacional (art. 48, da CF) e à iniciativa parlamentar
(art. 61, da CF). Também foram obedecidas as dema
is normas constitucionais de cunho material.

No que se refere aos aspectos de juridicidade,
há de se afirmar que os projetos ora analisados foram
elaborados em conformidade com o ordenamento ju
rídico em vigor, não havendo qualquer óbice a ser
mencionado.

A redação empregada na elaboração das pro
posições parece-nos adequada. Todavia, em relação
ao PL na 3.951/00, a técnica legislativa merece alguns
reparos para que fique em pleno acordo com as nor
mas impostas pela Lei Complementar n° 95/98, que
trata das normas de elaboração das leis.

No mérito, parece-nos inquestionável o acerto
das proposições com a iniciativa da matéria. O obje
tivo que se pretende alcançar ao possibilitar o côm
puto para os candidatos de uma coligação majoritá
ria dos votos em qualquer dos partidos que dela faça
parte é medida justa e salutar. Com certeza, esta al
teração na lei contribuirá para a realização de elei
ções mais legítimas, uma vez que o eleitor terá a ga
rantia da validade de seu voto, mesmo quando vota
em outro partido que faz parte da coligação, que não
o do candidato.

Ademais, o autor muito bem colocou em sua jus
tificação que:

"Ao admitir as coligações, aceita-se
que os partidos possam apresentar ao elei
torado candidatos filiados a outros partidos

como sendo seus: a distinção sobre a qual
partido está filiado o candidato torna-se se
cundária.

Reconhecer estes vínculos entre os
eleitores, os partidos e os números, tornan
do-os eficazes no momento do voto, é um
passo importante para a consolidação dos
partidos."

Pois bem, dito isto, cumpre-nos optar por um
dos projetos, uma vez que as regras regimentais im
põe-nos que aprovemos apenas uma proposição,
devendo a outra ser considerada rejeitada embora,
a rigor, no mérito, esteja sendo aprovada.

Nesse sentido, apesar de o PL n° 3.951, de
2000 ter sido apresentado primeiramente, o que natu
ralmente lhe garantiria certa preferência, estamos fa
zendo opção pelo PL n° 5.514, de 2001 que se mostra
mais completo e melhor elaborado em termos de téc
nica legislativa, posicionando de maneira mais ade
quada o comando normativo pretendido.

Além disso, o PL na 5.514, de 2001 muito bem
excepciona da regra proposta as eleições para o Se
nado Federal em que os candidatos concorrem a
duas vagas. Lembra o autor que, "neste caso, pode
ser impossível determinar para qual dos dois candi
datos da coligação devem ser atribuídos os votos."

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do PL n°
5.514, de 2001 e do PL nO 3.951, de 2000, com as
emendas em anexo. No mérito, somos pela aprova
ção do PL n° 5.514, de 2001 e pela conseqüente rejei
ção do PL na 3.951, de 2000.

É o parecer.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.

Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

EMENDA N°1

Acrescente-se ao final do § 3° do art. 15 da Lei
n° 9.504, de 1997, mencionado no art. 1°do projeto, a
expressão "{NR)".

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

EMENDA N°2

Suprima-se o art. ~ do projeto.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 

Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com 2 emendas (apresentadas
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pelo Relator), e, no mérito, pela rejeição do Projeto de abril de 2003, tendo sido rejeitado o relatório original,
Lei n° 3.951/2000, e pela constitucionalidade, juridici- cabendo-nos a elaboração do parecer vencedor.
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação As propostas referem-se à obrigatoriedade de
do de n° 5.514/2001, apensado, nos termos do Pare- que os membros do Superior Tribunal de Justiça Des-
cer do Relator, Deputado Bispo Rodrigues. portiva e Tribunais de Justiça Desportiva sejam com-

Estiveram presentes os Senhores Deputados: postos exclusivamente por bacharéis em direito e de
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani- que as sedes dos Tribunais de Justiça Desportiva se-
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard - jam fisicamente localizadas em Brasília.
Vice-Presidentes, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes Ambos os temas são tratados no substitutivo ao
Ferreira, André de Paula, André lacharow, Antonio
Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Estatuto do Desporto (PL n° 4874/01) em discussão
Antonio Cruz, Carlos Sampaio, Darci Coelho, Dimas na Casa. Naquela peça está prevista a necessidade
Ramalho, Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Arau- de que sejam bacharéis em direito os membros do
jo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Fontes, João Superior Tribunal de Justiça Desportiva (art. 190), de-
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo vendo os membros dos tribunais ter notório saber jurí-
Cardozo, José Mentor, José Roberto Arruda, Júlio dico-desportivo (art. 191).
Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ri- Define-se que a capital federal deve sediar o
beiro Filho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Pastor Conselho Nacional de Justiça Desportiva, órgão de
Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Ricardo cúpula dos tribunais superiores, que poderão ser 10-
Fiuza, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, calizados em outras cidades.
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Formou-se um consenso nesta Casa, que ecoa
Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wagner Lago, Wil- no Poder Executivo, já tendo o Sr. Ministro Agnelo Quei-
son Santiago, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Eliseu roz se manifestado reiteradas vezes sobre o tema -
Padilha, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, João Cam- de que a legislação desportiva deve ser unificada no
pos, Odílio Balbinotti, Paulo Afonso, Reginaldo Ger- Estatuto do Desporto.
mano, Ricarte de Freitas e lelinda Novaes. Em vista deste entendimento foram rejeitados

Sala da Comissão, 6 de maio de 2003. - Depu- os Projetos de Lei n° 6.018, de 2001; 4.658, de 2001 e
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente. 4.903, de 2001.

PROJETO DE LEI N° 6.018-A, DE 2001 Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu-
(Do Senado Federal) tado Gilmar Machado, Relator.

PLS N° 38/2001

Acrescenta dispositivo ao art. 52 e
dá nova redação ao § 4° do art. 55 da Lei
n° 9.615, de 24 de março de 1998, que
institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, pela rejeição deste, e dos de nOs
4.658/01 e 4.903/01, apensados, contra o
voto do Deputado Lobbe Neto (relator:
Dep. Gilmar Machado).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto

Parecer Vencedor

Os projetos de Lei foram examinados pela Co
missão de Educação, Cultura e Desporto em 9 de

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto
de Lei n° 6.018/2001 e os Projetos de Lei nOs
4.658/2001 e 4.903/2001, apensados, nos termos do
Parecer Vencedor do Relator, Deputado Gilmar Ma
chado, contra o voto do Deputado Lobbe Neto. O pa
recer do Deputado Agnelo Queiroz passou a constitu
ir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Jonival Lucas Junior, Pro
fessora Raquel Teixeira e Lobbe Neto - Vice-Presi
dentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira,
Carlos Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chi
co Alencar, Clóvis Fecury, Eduardo Seabra, Fátima
Bezerra, Gilmar Machado, Humberto Michiles, Ivan
Valente, João Matos, Marinha Raupp, Neyde Apareci
da, Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem Santiago, Rogério
Teófilo, Severiano Alves, Carlos Nader, Eduardo Bar
bosa, Murilo lauith e Rafael Guerra.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Gastão Vieira, Presidente.
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Voto em Separado do Deputado Agnelo Queiroz

I - Relatório

Com o projeto de lei em epígrafe, propõe o Se
nado Federal que 1°) o Superior Tribunal de Justiça
Desportiva tenha sede no Distrito Federal; 2°) que os
membros do Superior Trbunal de Justiça Desportiva
e dos Tribunais de Justiça Desportiva sejam "bacha
réis em direito com notório saber jurídico-desportivo e
conduta ilibada".

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

11- Voto

O Projeto de Lei nO 6.018, de 2001, tem o certa
mente louvável objetivo de aperfeiçoar a organização e
o funcionamento da Justiça Desportiva, a qual, conso
ante o art. 217, § 1°, da CF, deve ser regulada em lei.

Quanto à proposta "O SuperiorTribunal de Justi
ça Desportiva terá sede no Distrito Federal", cumpre
ressaltar que se trata de medida de natureza sanea
dora. De fato, ao manter o órgão judicial máximo dis
tante dos litígios regionais que deve decidir, assegura
maior objetividade e isenção às decisões.

Quanto à proposta "Os membros dos Superior
Tribunal de Justiça Desportiva e dos Tribunais de Jus
tiça Desportiva deverão ser bacharéis em direito com
notório saber jurídico-desportivo e conduta ilibada",
concordamos com a primeira parte, isto é, com a pro
posta de reservar aos bacharéis em direito o cargo de
auditor em tribunais de justiça desportiva. Afinal, tra
ta-se de medida que atende à crescente complexida
de das relações jurídicas na área do desporto, por to
dos reconhecida.

Temos restrição, porém, quanto à segunda parte,
na medida em que se trata de regra cuja execução o po
der público não tem como nem porque fiscalizar. De
fato, pelo art. 55 da Lei nO 9.615/98, a indicação dosau
ditores é atribuição das entidades de administração e
de prática do desporto, da Ordem dos Advogados do
Brasil, dos árbitros e dos atletas. É deles, portanto, a
competência para estabelecer os critérios de indicação.
Se o poder público entender que determinados audito
res não demonstrarem "notório saber jurídico-desporti
vo e conduta ilibada", que pode fazer? Absolutamente
nada. Então, para que prescrever?

Face ao exposto, sou pela aprovação do PL
nO 6.018, de 2001, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2002. 
Deputado Agnelo Queiroz.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 6.018, DE 2001

Acrescenta dispositivo ao art. 52 e
dá nova redação ao § 4° do art. 55 da Lei
n° 9.615, de 24 de março de 1998, que
institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências.

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O ao § 4° do art. 55 da Lei n° 9.615, de 24

de março de 1998, aherada pela Lei n° 9.981, de 14
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 55 ..
§ 4° Os membros do Superior Tribunal

de Justiça Desportiva e dos Tribunais de
Justiça Desportiva deverão ser bacharéis
em direito."

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

Sala da Comissão, 20 de junho de 2002. 
Deputado Agnelo Queiroz.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.093-A, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
MSC N° 1.456/1999

Aprova o texto do Acordo de Admis
são de Títulos e Graus Univarsitários
para o Exercício de Atividades Acadêmi
cas nos Estados Partes do MERCOSUL;
tendo pareceres: da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto pela aprovação
(relatora: Deputada Marisa Serrano); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator:
Deputado Osmar Serraglio).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54).)

Parecer da Comissão de Educação Cultura e
Desporto

- parecer da relatora
- parecer da Comissão

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer da relatora
- parecer da Comissão
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

I - Relatório

O Decreto Legislativo que nos ora cabe relatar
se refere a acordo de intercâmbio de acadêmicos en
tre as instituições de ensino superior, no âmbito do
Mercado Comum do Sul- MERCOSUL. Em síntese,
trata-se da admissão, unicamente para o exercício de
atividades de docência e pesquisa, dos títulos de gra
duação e pós-graduação reconhecidos e credencia
dos no Brasil, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na
Argentina de na Bolívia. O Acordo foi feito em 14 de
junho de 1999 e, agora, acompanhado da Mensagem
n° 1.456/99, da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, chega a esta Comissão Perma
nente para avaliação do mérito educacional.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal, Lei n° 9.394, de 1996, desdobra em 7 itens a fi
nalidade da educação superior, dentre os quais o de
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cien
tífica, o de promover a divulgação de conhecimentos
culturais e científicos e o de estimular o conhecimento
dos problemas do mundo presente. Não resta dúvida
de que a troca de experiências e informações enri
quecerá tanto o ensino quanto a pesquisa.

Ao disciplinar e incentivar o intercâmbio de pro
fessores e pesquisadores entre as instituições de en
sino superior dos países-membros, o MERCOSUL
dá um passo importante na direção da integração
econômica e social que é sua razão de ser.

Com certeza, as próprias instituições de ensino
terão todo o interesse em zelar pelo alto nível das ati
vidades acadêmicas a que se refere o Acordo.

No mérito, somos pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo n° 1.093, de 2001.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unani
memente, pela aprovação do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 1.093/2001, nos termos do parecer da Re
latora, Deputada Marisa Serrano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino Fer
nandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Agnelo

Queiroz, Costa Ferreira, Esther Grossi, Flávio Arns,
Gastão Vieira, Ivan Valente, João Matos, Luis Barbo
sa, Marisa Serrano, Miriam Reid, Nelo Rodolto, Nice
Lobão, Osvaldo Biolchi, Pastor Amarildo, Paulo José
Gouvêa, Professor Luizinho, Tânia Soares, Wolney
Queiroz, Clovis Volpi, Lídia Quinan, Antônio Joaquim
Araújo, Divaldo Suruagy, José índio e Ivan Paixão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A proposição supra ementada, da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a partir de
Mensagem nO 1.456/99 do Poder Executivo, visa a
aprovar o texto do Acordo de Admissão de Títulos de
Graus Universitários para o Exercício de Atividades
Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, cele
brado em Assunção, em 14 de junho de 1999.

O Projeto de Decreto Legislativo in comento,
em atendimento ao estatuído pela alínea a do inciso
li' do artigo 32 c.c. o art. 54, ambos do Regimento
Interno, foi submetido a esta CCJR para o indispensá
vel exame da sua constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e redacional.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade, me
rece registro que o projeto de decreto legislativo epi
grafado observa as exigências constitucionais, jurídi
cas e regimentais para o seu regular processamento,
juízo que, nos termos dos arts. 54, 1,139, li, c, e 202,
todos do Regimento Interno, incumbe privativa e ter
minativamente a esta CCJR.

Com efeito, consoante o art. 109, li, do RICO a
proposição em exame destina-se a regular matérias
de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem a
sanção do Presidente da República.

Vale dizer, pois, que a iniciativa legislativa sobre
elas compete a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, quando não seja da esfera da
respectiva Mesa.

Ademais, além de não conflitar com quaisquer
princípios ou disposições da Constituição da Repúbli
ca, o projeto apresenta perfeita sintonia com o orde
namento infraconstitucional vigente. Portanto, vê-se
que demonstradas estão a sua constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade.
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Não cabe a esta Comissão manifestar-se sobre
o mérito. Nada obsta contudo que, este Parlamentar,
como professor universitário da região da fronteira
com os demais países do Mercosul, não só exteriori
ze encômios ao Acordo, como também afirme a sin
cera esperança deque, com brevidade, sejam valida
dos os diplomas universitários para exercício profis
sional pleno, tantos são os patrícios que freqüentam
Universidades nos países co-irmãos.

Lado outro, quanto à boa técnica legislativa e re
dacional, a proposição não está a merecer reparos,
vez que se apresenta em perfeita consonância com o
regramento cogente da Lei Complementar n° 95, de
26 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre a elabora
ção, a redação, a alteração e a consolidação das lei,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona".

Em face do acima exposto, voto pela constitu
cionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa téc
nica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.093, de 2001.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2003. - Depu
tado Osmar Serraglio, Relator.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.093/2001, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Ana
nias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alexandre Cardoso, Aloysio Nu
nes Ferreira, André de Paula, André Zacharow, Anto
nio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Carlos Sampaio, Darci Coelho, Dimas
Ramalho, Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Arau
jo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Fontes, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Mentor, José Roberto Arruda, Júlio
Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ri
beiro Filho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Ricardo
Fiuza, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli,
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Sei
xas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Carlos Mota, Cezar Schir
mer, Eliseu Padilha, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzo
lin, João Campos, Odílio Balbinotti, Paulo Afonso,
Reginaldo Germano, Ricarte de Freitas e Zelinda
Novaes.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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Amazonas

Piaul

DEPUTADOS EM EXERClclO

Roraima
Alceste Almeida - PMOB
Dr. Rodolfo Pereira - POT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PMDB
Moisés Lipnik - POT
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PPB

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - POT
Dr. Benedito Dias - PPB
Eduardo Seabra - PTB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PPB

Pará
Anivaldo Vale - PSOB
Ann Pontes - PMOB
Asdrubal Bentes - PMOB
Babá- PT
Jader Barbalho - PMOB
José Priante - PMOB
Josué Bengtson - PTB
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Nilson Pinto - PSOB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
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Acre
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João Tota - PPB
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
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Tocantins
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Maranhão
Antonio Joaquim - PPB
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Santa Catarina

Pedro Henry - PPB
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
W~son Santos - PSDB

Distrito Federal
Alberto Fraga - PMDB
José Rajão - PSDB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PSDB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PPB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PPB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PPB
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo lauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PDT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Oilceu Sperafico - PPB
Dr. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PPS
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
lris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PPB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PPB
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT

Ricardo Barros - PPB
Selma Schons - PT
Takayama - PSB

Adelor Vieira - PMDB
Car1ito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PPB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PPB
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PPB
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - S.PART.
Vignalti - PT
lonta - PPB

Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PPB
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirrner - PMDB
Darcisio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci - PDT
~rico Ribeiro - PPB
Francisco Appio - PPB
Francisco Turra - PPB
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PPB
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Maltos - POT
Tarcisio limmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



Jovino Cândido

Inácio Arruda

1 vaga

Pastor Amarildo

Takayama

Geraldo Thadeu
Júnior Belão

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Carlos Abicalil
Colombo
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

Darci Coelho
José Roberto Arruda

KáliaAbreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Joaquim Francisco - vaga do
PFL

José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB

Pastor Reinaldo
Talico

lequinha Marinho

Miguel de Souza

Heleno Silva

João Leão

PL

PT

PFL

PSDB

PMDB

PRONA

PV
Edson Duarte

PCdoB
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PPS

José Carlos Elias

PSB

Elimar Máximo Damasceno

PDT

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 PPB ocupa a
vaga)

Alcesle Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Alvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

B.Sá
Cezar Silvestri

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/697916981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZONIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Atila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: lequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
FábioSoulo

Francisco Rodrigues

Júlio Cesar

Alberto Fraga
Darcísio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Anselmo
Francisca Trindade

Hélio Esteves
João Magno

Luiz Eduardo Greenhalgh
Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignatti
lico Bronzeado

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thama

Amon Bezerra

Júlio Redecker

PTB

PPB

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
KátiaAbreu
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PMDB

PT

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela - vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza - vaga do PL
Odílio Balbinotti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
lé Gerardo - vaga do PL

PFL

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Benedito de Lira - vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca - vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - vaga do PFL
~rico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela - vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
doB
Romel Anizio - vaga do PSDB
lé Lima - vaga do PFL
lonta

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
léGeraldo

COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDS)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

Carlos Dunga João Lyra Anivaldo Vale Eduardo Gomes



Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim
Suely Campos - vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

Nilson Pinto
Zenaldo Coutinho

1 vaga

PPB
Dr. Benedito Dias

Mário Negromonte
1 vaga

PTB

José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo - vaga do
PT
Murilo Zauith - vaga do PT
Paulo Marinho - vaga do PT
Pedro lrujo - vaga do PV

Machado
Milton Barbosa

Zelinda Novaes - vaga do PV
(Deputado do PL ocupa a vaga)

1 vaga

PMDB

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PPB)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

Jaime Martins

Maurício Rabelo - vaga do PTB
PSB

PL

PCdoB
Perpétua Almeida - vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin - vaga do

PMDB

PV

Affonso Camargo
Alberto Goldman

João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira
Ricardo Rique

Confúcio Moura
Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

2 vagas

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente - vaga do PPB

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho

B.Sá
1 vaga

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

André Zacharow
Davi Alcolumbre

PPS

PDT

PSB

PPB
Antonio Joaquim

José Linhares
Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PTB

PSDB

PRONA

PCdoB

Vanderlei Assis

Jamil Murad

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa
a vaga)

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama - vaga do PMDB

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
do PMDB
Maurício Rabelo
Raimundo Santos - vaga do
PT

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Valdenor Guedes

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 49

2 vagas

1 vaga

Samey Filho

Luciano Leitoa

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Rubinelli

Wasny de Roure

Paulo Delgado

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonô

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles - vaga do

PFL

PT

PFL

PRONA

PV

PPS

Amauri Robledo Gasques

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Edson Duarte

Davi Alcolumbre
PDT

Janete Capiberibe
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariãngela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Carlos Souza

Luciano Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Alila Lins
Rogério Silva - vaga do PT

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



Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISsAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PFL)
3° Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

PSDe

PMDB

Abelardo Lupion

Gervásio Silva

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Marcelo Guimarães Filho

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

PT

PFL

vaga) vaga)
PL

Almeida de Jesus - vaga do Bispo Wanderval
PTe
Bispo Rodrigues Carlos Mota
Edmar Moreira Heleno Silva - vaga do PTa
Jaime Martins Raimundo Santos
João Paulo Gomes da Silva Wellington Roberto

psa
Alexandre Cardoso Bernardo Ariston
Mauricio Quintella Lessa CarlosWillian
Pastor Amarildo Gonzaga Patriota

PPS
Dimas Ramalho Agnaldo Muniz
Júlio Delgado Rogério Silva

PDT
André Zacharow Alceu Collares
Wagner Lago Severiano Alves

PCdoB
Sérgio Miranda Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo Professor lrapuan Teixeira

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

Paes Landim
(Deputado do PTa ocupa a
vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica - vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado do ppa ocupa a
vaga)

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISsAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1°Vice-Presidente: Nelson Bornier (PSB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

César Medeiros
Chico Alencar

Fátima Bezerra
João Alfredo

José Pimentel
Luciana Genro

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Professor Luizinho

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Odílio Balbinolti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Maltos
João Campos
Nicias Ribeiro

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim

Pedro Irujo

Reginaldo Germano - vaga do
PTB

Rogério Teófilo

Zelinda Novaes

André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
Eduardo Paes
José Roberto Arruda
Mendonça Prado - vaga do
PPB

Ney Lopes

Paulo Magalhães - vaga do
PPB
Robson Tuma
Vilmar Rocha

PT

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Carlos Sampaio
Inaldo Leitão
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho - vaga do
PPB

PPB

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Trad - vaga do PTB
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Antonio Carlos Biscaia
João Fontes
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Mauricio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTe
Antonio Cruz
Edna Macedo
Vicente Cascione
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

Ann Pontes
José Borba
Luiz Biltencourt

PSDB
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
1 vaga

PPB
Celso Russomanno - vaga do PT

Julio Lopes

Barbosa Neto
Max Rosenmann
Moacir Michelelto

Silas Brasileiro - vaga do
PPB

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)



(Deputado do PSS ocupa a
vaga)

PSS

PPS

PTS

Dr. Ribamar Alves

Chico da Princesa
(Deputado do PTS ocupa a

vaga)

Jackson Barreto - vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do

PL

(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDS ocupa a

vaga)
PCdoS

Inácio Arruda - vaga do PFL
Jandira Feghali

PL

Dr. Evilásio

Rogério Silva

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

Joaquim Francisco - vaga do
PFL
Pastor Frankembergen - vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Perpétua Almeida

1 vaga

Almir Moura
Remi Trinta

Takayama

Daniel Almeida

Dimas Ramalho

Dr. Rodolfo Pereira

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

PDT

PTS

Davi Alcolumbre

Alex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

PV

Júnior Betão

PCdoS
(Deputado do PSS ocupa a
vaga)

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSS
Eduardo Campos - vaga do PSDS
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe - vaga do PC
do S
Nelson Bornier - vaga do PSDS
Sandro Matos - vaga do PPS

PPS

Sarney Filho - vaga do PFL Edson Duarte - vaga do PFL
PSC

Renato Cozzolino - vaga do PFL

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

Arnaldo Faria de Sá
Zequinha Marinho

1 vaga

João Almeida
José Rajão

Léo Alcãntara
1 vaga

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

Leonardo Vilela
2 vagas

André de Paula
Carlos Melles

Machado - vaga do PC do S
Marcondes Gadelha

Nice Lobão

1 vaga
PMDS

PFL

PPS

PSDS

José Unhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

PTS
Marcus Vicente· vaga do PPS
Pastor Reinaldo
Vicente Cascione

PT

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
Inaldo Leitão

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTS
Sandra Rosado
2 vagas

Jairo Cameiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSS ocupa a
vaga)

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (pDn
1° Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (pDn
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (pT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira

Eduardo Sciarra

Iara Bemardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias
Roberto Gouveia

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Eduardo Gomes

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet - vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago
PSDB

PT

PFL

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Francisca Trindade
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Terezinha Femandes - vaga do
PMDS
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL

Sebastião Madeira
Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Claudio Cajado
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) Roberto Pessoa

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do S ocupa)
a vaga

PMDS

Ronivon Santiago
1 vaga

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 URSANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (pn
1°Vice-Presidente: Francisca Trindade (pn
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes



(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio

1 vaga

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Dr. Francisco Gonçalves

Kelly Moraes

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos - vaga do

PFL
Valdenor Guedes

Zé Lima

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Carlos Nader
Murilo Zauith

Paulo Marinho
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

PSB

PPS

Sem Partido

PMN

PL

PTB

PSDB

PT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PPB
Clóvis Fecury

Costa Ferreira

Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo - vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

PFL

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bemardi - vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago - vaga do
PPB

1 vaga

Giacobo
Lupércio Ramos • vaga do PT

PDT

Lúcia Braga

Atila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PPB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior - vaga do
PTB
Marinha Raupp - vaga do PPB
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

1 vaga

Eduardo Seabra
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Bernardo Arislon

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Nelo (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Agnaldo Muniz

Lincoln Portela

Paulo Gouvêa

Atila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Piuolatti

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Humberto Michiles

Alex Canziani
Armando Monteiro - vaga do

PMDB
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

NiceLobão
Osório Adriano

1 vaga

PV
Deley

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PSDB

PPB

PTB

PDT

PPS

PL

Geraldo Thadeu

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Canos Eduardo Cadoca

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

Leonardo Mattos

Vanderlei Assis

Delfim Netto
1 vaga

Enio Bacci
Pompeo de Mattos· vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Bismarck Maia
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Heleno Silva
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia· vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Enio Tatico

João Lyra - vaga do PMDB

MúcioSá

Reinaldo Betão

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Léo Alcântara (PSOB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PPS)
3° Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
Titulares Suplentes



Secretário(a): Anamétia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISsAo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Titulares Suplentes

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDS
Machado - vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco· vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

PCdoB

vaga)

1 vaga

Giacobo

Marcelo Ortiz

Moisés Lipnik

Vanderlei Assis

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

2 vagas

José Militão
Romeu Queiroz

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim
1 vaga

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Eduardo Cunha
Ibrahim Abi-ackel

Alexandre Santos
Jovair Arantes
Rommel Feijó

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

PL
Luciano Castro - vaga do PFL

Reinaldo Belão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL

PT

PFL

PPS

PDr

PTS

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PSB

PV

PC do B

PRONA

Jovino Cândido

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carios Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Professor lrapuan Teixeira

Promotor Afonso Gil

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Colbert Martins

Manato

Elaine Costa
João Magalhães

José Carlos Aleluia
Machado
Marcondes Gadelha
1 vaga

Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini

André Luiz
Aníbal Gomes
Hermes Parcianello
Wladimir Costa

Herculano Anghinelti
Simão Sessim

José Rajão
Manoel Salviano
1 vaga

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISsAo DE FISCAUZAÇAO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PPB)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PPB)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

Carios Souza

Milton Monti

Athos Avelino

Luciano Leitoa

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos
Feu Rosa

Inaldo Leitão

Renato Cozzolino

Adão Pretto
Bassuma

Jorge Boeira
José Mentor

Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Janete Capiberibe
Maurício Quintella Lessa

Deley - vaga do PC do B

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

PSB

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Severiano Alves

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDr

Alice Portugal

PT
Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales - vaga do PPB
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes - vaga do PPB
Onyx Lorenzoni - vaga do prB
Paudemey Avelino

Roberto Brant

PMDB

PPB

PSDB

Cezar Schirmer
João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSS
Itamar Serpa
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

Delfim Netto

Francisco Domelles

Roberto Balestra

Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Almerinda de Carvalho
PSB

Jaime Martins
João Leão

Nelson Bornier



•

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
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

PFL

PMDB

PT

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Lobbe Neto
Manoel Salviano

lriny Lopes
Luciano lica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leonardo Vilela

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

do B

PPB
João Pizzolatti - vaga do PMDB
José Janene
Nelson Meurer

PMDB

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Júlio Redecker - vaga do PSB
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Osmânio Pereira - vaga do PDT
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Salvador limbaldi

Fernando Diniz
Marcello Siqueira
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL

PSDB

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos - vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Sérgio
Mauro Passos

1 vaga

Manato

4 vagas

Silas Brasileiro
2 vagas

Francisco Garcia

Antonio Nogueira
Mauricio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

PPS

PDT

PMN

PSDB

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
José Mentor
Leonardo Monteiro
1 vaga

Costa Ferreira
Murilo lauith
Vilmar Rocha
1 vaga

1 vaga

Agnaldo Muniz

1 vaga

PC doB
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Feu Rosa

PPB
Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski

PTB
2 vagas

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
João Mendes de Jesus

PC do B
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

2 vagas

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Pastor Francisco Olímpio

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PTB
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL
João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

PPS
Francisco Garcia

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Renildo Calheiros

Edna Macedo

Nelson Marquezelli

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Miguel Arraes

Miriam Reid

Cláudio Magrâo

1 vaga

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PPB)
1°Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Bassuma
PT

Eduardo Valverde

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: lulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT

I



Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL

Anindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
Moisés Lipnik - vaga do PMDB
Neiva Moreira

PCdoB
Inácio Arruda

PRONA
Enéas

PV

Lupércio Ramos

Enio Bacci

Aldo Rebelo

Amauri Robledo Gasques

PSDB

Vieira Reis

(Deputado do PSDB ocupa a
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

PT

1 vaga

Bassuma
Francisca Trindade

Odair
Paulo Rubem Santiago

Rubinelli
Selma Schons

PFL

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Leonardo Mattos

Pedro Novais

André Luiz
João Correia

Michel Temer

Vilmar Rocha

André de Paula
Aroldo Cedraz
Eduardo Paes

João Batista

João Canos Bacelar

Nelson Trad - vaga do PTB

PMDB

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Moreira Franco
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PTB

Neiva Moreira

Lincoln Porteia
Sandro Mabel

Colbert Martins

Gilberto Nascimento
Renato Casagrande

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

t:rico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

PPS

PDT

PTB

PPB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PMDB

PCdoB

PSB

Pompeo de Mattos

Dimas Ramalho

Cabo Júlio
Paulo Baltazar

PL
Canos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira - vaga do PSDB
Neucimar Fraga

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
1 vaga

Canos Sampaio
João Campos
Juiza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

Abelardo Lupion
Canos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Vieira Reis

Cabo Júlio
Jefferson Campos

Leônidas Cristino

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

José Canos Martinez

Pastor Frankembergen
Roberto Magalhães - vaga do

PSDB
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Dr. Heleno

Gonzaga Mota - vaga do PMDB

ltamarSerpa
Luiz Carlos Hauly

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PL

PPS

PSB

João Hemnann Neto

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do
PMDB

Pastor Pedro Ribeiro

Zequinha Marinho

Miguel Arraes
Paulo Baltazar

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra - vaga do
PMDB
Feu Rosa - vaga do PMDB
João Almeida

João Castelo

Vittorio Medioli - vaga do PT
Zulaiê Cobra

PPB
Augusto Nardes - vaga do PFL
Francisco Domelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes - vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Jackson Barreto - vaga do
PPS
Jair Bolsonaro

Marcus Vicente - vaga do PPB



•

Secretário(a}: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISsAo 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 (PPB)
Titulares Suplentes

PRONA

PRONA
Amauri Robledo Gasques - vaga

do PPB
Elimar Máximo Damasceno - vaga

do PPB

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264 17016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISsAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo 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

vaga)

Jamil Murad

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Mauricio Rands

A1merinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

PT

PFL
Adauto Pereira
Rodrigo Maia
(Deputado do PL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB

Ora. Clair
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho - vaga do PMDB

Jandira Feghali
PCdoB

PDT

Athos Avelino
Geraldo Resende

PSB

Alceu Collares
Mário Heringer

PPS

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Olimpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

a vaga)

Edson Duarte

Perpétua Almeida

Elimar Máximo Damasceno
PV

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Marcondes Gadelha

Ronaldo Caiado

Dr. Rosinha
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza
PFL

1 vaga

PT

Adelor Vieira

Aleaste Almeida - vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

PSDB

PMDB

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Babá
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Benjamin Maranhão - vaga
do PL
Darcisio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Professor lrapuan Teixeira

Marcelo Ortiz

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa - vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Thelma de Oliveira
1 vaga

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Suely Campos - vaga do
PFL

Amaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Carlos Mota
Remi Trinta
(Deputado do PMDB ocupa

Amon Bezerra

João Campos

Juíza Denise Frossard
Osmânio Pereira
Walter Feldman

PPB
Benedito de Lira - vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB
Félix Mendonça

Femando Gonçalves
Milton Cardias

(Deputado do PPB ocupa a vaga)
PL

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a

Leonardo Piceiani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Jovair Arantes
Ricardo Rique
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PPB
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB
Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias

PL
Luciano Castro - vaga do PFL

Medeiros

Sandro Mabel
PSB

Isaías Silvestre

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Herculano Anghinetti

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto - vaga do

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Femando Williarn

I



Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

PC do B
Daniel Almeida - vaga do PPB
Vanessa Grazziotin

1 vaga

Secretário(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

1 vaga

Isaías Silvestre
Sandro Matos

Professor lrapuan Teixeira

Cezar Silvestri
Francisco Garcia - vaga do

PCdoB

PV

PPS

PSB

Leônidas Cristino

Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B

Deley

Odair Ary Vanazzi
Reginaldo Lopes Carlos Abicalil
Vignatti César Medeiros
lico Bronzeado Ivo José

PFL
Celcita Pinheiro Cartos Nader
Clóvis Fecury Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho 1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Ann Pontes
Leonardo Picciani Darcisio Perondi
Marinha Raupp 1 vaga

PSDB
Léo Alcântara Eduardo Barbosa
Lobbe Neto Rose de Freitas
Professora Raquel Teixeira Thelma de Oliveira

PPB
Julio Lopes Ivan Ranzolin
lonta Sandes Júnior

PTB
Eduardo Seabra Elaine Costa
Milton Cardias Homero Barreto

PL
Mário Assad Júnior Heleno Silva
Sandro Mabel Maurício Rabelo

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PPS
Júnior Betão Agnaldo Muniz

PDT
Luciano Leitoa Davi Alcolumbre

PCdoB
Alice Portugal Daniel Almeida

Amauri Robledo Gasques

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PPS ocupa a

vaga)
PRONA

COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

1 vaga

Júlio Delgado

Alice Portugal

Alceu Collares

Jonival Lucas Junior
Leandro Vilela

Tadeu Filippelli (Licenciado)
lé Gerardo

1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

lé Geraldo

lezéu Ribeiro

Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó

Paulo Kobayashi
Vittorio Medioli

Almeida de Jesus

Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

f:rico Ribeiro
Nilton Baiano

1 vaga

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Cartos Dunga
Iris Simões

João Magalhães
Silas Câmara - vaga do PFL

PPS

PDT
Cláudio Magrão

PSDB

PPB

PTB
Fernando Gonçalves - vaga do PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues· vaga do PL
Romeu Queiroz

PT

PL

1 vaga

Affonso Camargo
João Campos
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
2 vagas

1 vaga

PMDB

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti - vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Eliseu Padilha
Marcelino Fraga - vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Mauro Lopes
Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

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)

... " __.-----------------------------_ "



Deley
PV

Jovino Cândido
Jandira Feghali

Enéas
PRONA

Alice Portugal

Vanderlei Assis
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇAO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇAo NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVlDENCIARIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
10 Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 17o-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAçAO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇAo NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLlTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Arlindo Chinaglia
Or. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Custódio Maltos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius

Ibrahim Abi-ack.el
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do
PPB

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

L8Õnidas Cristino

Alceu Collares

PT
Adão Preito

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do

PSB
Roberto Gouveia

PFL
Luiz Carreira

Marcondes Gadelha
Paulo Marinho

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

Vilmar Rocha
PMDB

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PSDB
Anivaldo Vale

Bismarck Maia
Feu Rosa

João Campos
Osmânio Pereira

PPB
Antonio Joaquim

Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Jair Bolsonaro

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles

Mauricio Rabelo
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
João Mendes de Jesus

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado

Antônio Carlos Magalhães
Neto
Carlos Melles
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
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Alex Canziani
José Carlos Martinez
Roberto Magalhães - vaga
do PSDB
Silas Câmara

Bispo Rodrigues

João Paulo Gomes da Silva

Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

PT
César Medeiros

Colombo
Francisca Trindade

João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni

PFL

Gilberto Kassab

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Roberto Pessoa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Leandro Vilela
4 vagas

PSDB
Inaldo Leitão

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira

Vicente Arruda

PPB
Nélio Dias

Ricardo Barros
Valdenor Guedes

PTB
Edna Macedo

Joaquim Francisco - vaga do PFL

Neuton Lima

Ricarte de Freitas
PL

Almeida de Jesus
José Santana de Vasconcellos 

vaga do PFL
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho
PSB

Almerinda de Carvalho
1 vaga

PPS
Átila Lins

PDT
PCdoB Severiano Alves Mário Heringer



Renildo Calheiros

Jovino Cândido

PCdoB

PV

Daniel Almeida Jamil Murad
Inácio Arruda PRONA

Professor lrapuan Teixeira IIdeu Araujo
Marcelo Ortiz

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8782/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

Antônio Carlos Biffi
Antonio Canos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Canito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PT
Ary Vanazzi

Fernando Gabeira
Paulo Pimenta

Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

PFL

PMDB

PFL
Joâo Batista
Paulo Bauer
Paulo Marinho
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Nelson Trad - vaga do PTB
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Jovair Arantes
Rommel Feijó
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PPB
Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

PTB

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Paes Landim
2 vagas

5 vagas

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
Canos Sampaio

1 vaga

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Eduardo Paes
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Canos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Delfim Netto
Francisco Dornelles

Romel Anizio

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar
Roberto Pessoa

Ann Pontes
Paulo Afonso

Pedro Chaves
2 vagas

PSDB
Anivaldo Vale

Antonio Carlos Mendes Thame
Arnon Bezerra
Gonzaga Mota

Júlio Redecker • vaga do PPB
Veda Crusius

PPB
Augusto Nardes

Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)

PL

PSB

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti

Iris Simões
Joaquim Francisco - vaga do PFL
José Chaves - vaga do PMDB
José Múcio Monteiro - vaga do PSDB
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

Moisés Lipnik

2 vagas

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

João Hernnann Neto

Enio Tatico

Pedro Fernandes
Zequinha Marinho

PL

PPS

PDT

PSB

PTB

André Zacharow

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Annando Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Lupércio Ramos

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

PCdoB

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Homero Barreto
Pastor Pedro Ribeiro
Philemon Rodrigues

Luciano Leitoa

Cláudio Magrâo

Jefferson Campos
Takayama

PPS

PDT

PCdoB

Júlio Delgado

Pompeo de Mattos

Dr. Ribamar Alves
Isaias Silvestre



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 MUNIClplOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 17o-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇOES NO SETOR DE

COMBUSTlvEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Bassuma Fernando Ferro
Carlos Santana João Magno
Luciano lica Maninha
Paulo Rubem Santiago Maria do Rosário

PFL
Carlos Melles Gervásio Silva
Marcos Abramo José Carlos Araújo
Paes Landim Rogério Teólilo

PMDB
André Luiz José Divino
Eliseu Padilha Marcello Siqueira
José Borba Mauro Lopes

PSDB
Eduardo Gomes Alexandre Santos
Rafael Guerra Helenildo Ribeiro
Rose de Freitas João Campos

PPB
Dilceu Sperafico João Pizzolatti
Ricardo Barros Leonardo Vilela

PTB
IrisSimões João Magalhães
Nelson Marquezellí Ricarte de Freitas

PL
Jaime Martins Mauricio Rabelo
João Caldas Miguel de Souza

PSB
Dr. Evilásio 1 vaga

PPS
Rogério Silva Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de Mattos Severiano Alves

PCdoB
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PRONA
Professor lrapuan Teixeira IIdeuAraujo

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8361
FAX: 318-2182

REGULA A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Suplentes

PFL

PMDB

Arlindo Chinaglia

Aroldo Cedraz

Osvaldo Biolchi

PCdoB

PSB

PPS

PT

Nelson Marquezellí
Roberto Magalhães· vaga do PSDB

PL

PTB

Geraldo Thadeu
PDT

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PPB
Márcio Reinaldo Moreira

Titulares
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do 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

PPB
Julio Lopes - vaga do PRESIDENTE

PSB
Nelson Bornier - vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos - vaga do PRESIDENTE

PV
Deley - vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte - vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos - vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortíz - vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

André lacharow

Eduardo Campos

Miguel de Souza

Leonardo Mattos

Vanessa Grazziotin
PV

Edson Duarte

Sérgio Miranda



Promotor Afonso Gil
PRONA

IIdeu Araujo
PV

Marcelo Ortiz

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

--"--~'-'--'--'-------------------------



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatufa OCO ou DSF cIo porte (cada)
Valor do numero avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

UI- 010001
geetla • ci2S01

as 31.00
RS96,O

R.S 121.60
RSO,30
as 0.80

RS 62,00
RS 193,20
R$ 255,20

RS 0,30
RS 0,80

Os pedidos deveria ser acompanhados de Nota ~e F.mpcnbo. Ordem de: Pag,nle:nlo pelo Buco do B,...il,
AChc:iIl601-I, co.la n· 170500-8. OI' ncibo de depósito vi. FAX (Ou6!) 12.S4SO, a favor do FUNSEEP.
indicando. assinalura jWelc:ndida. conforme tabela de códigos Idenli fi cadores .bai~o di'iCriminados:

020Q020290200/-J - Sllbsecrewia de F.l1içM~ ÜC'Ricu
02000202902002-1 - Auin.lur.s de Diario~

02000202902ool·X '- Venda de Edilais
02000202902004.8 - Orçamenlo/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparti de Papel
02000202902006-4 - Alienaçlo de 9en~ (lcilJo)
02000202902007·2 - Secn:llril Especial de F.:ditOl'llçao e Publicaçllcs

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRES PODF.RES S/N-· BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Ob:l.: Nlo seri recebido cheque ... ia cara para cfeli....,- assinaluras dos OCN

Mliores infonnaç~pelos telefones (Ou61) 111·3112 e (0,,"61) lll-3803.Scrviço de Administraç&o
~Omic.-finane:eiralCanlrolede AssinllW'U. com Jost Leite. Ivanir Ouane Mouno OI' Solange: Viana
Cavalcante.

I



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIA.l
DE EDITORAÇÃO
E PUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 354 PÁGINAS


